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BELGIË, ONS VADERLAND.

1.

Ons land, België, is mooi en groot; niet in oppervlakte is het
groot, maar door het verleden en door hetgeen het heeft
verwezenlijkt.
Het is rijk door zijn grote verscheidenheid op alle gebieden, zo
o.a., op economisch en wetenschappelijk gebied. Eveneens door zijn
uitvinders, geleerden, kunstenaars, door de vroeger bekwame en onbaatzuchtige staatslui, door de sociale voorzieningen, door de inzet
van sociale werkers allerhande en door de loyale plichtbetrachting
van zovelen.
Het is bovendien rijk door de mooie verscheidenheid van het
landschap, door de pracht van de elkaar aanvullende regio's.
Wij kunnen bovendien prat gaan op het eminent leiderschap van al
onze vorsten die een voorbeeld waren en nog zijn voor de ganse
wereld.
Ons land bestaat feitelijk reeds meer dan tweeduizend jaar maar we
kenden pas de vrijheid en de onafhankelijkheid in 1830. De banden die
de Noord- en Zuidbelgen steeds onderling hadden, eveneens met het
gemeenschappelijk vaderland, waren hecht, sterk en onverbreekbaar.
Inderdaad, na zoveel beproevingen en oorlogen zijn onze voorvaderen
erin geslaagd om, zonder parlement, zonder werkelijke leiding, zonder
hulp van de pers, onze onafhankelijkheid en vrijheid te bekomen in
1830. Deze strijd wonnen ze door hun eendrachtige wil met weinig
middelen.
Bijna geen enkel land heeft zoveel tegenslagen gekend. Echter,
steeds opnieuw zijn de Belgen er weer bovenop gekomen. Zij en ook
wij, heden, zijn er altijd in geslaagd de moeilijkheden te overwinnen en dit vooral omdat we tot voor korte tijd immer
EENDRACHTIG waren. Dit is,spijtig genoeg, nu niet meer het geval.
Als er tweedracht is in de families, in de buurtschappen,
rivaliteit tussen de steden, gemeenschappen en regio's, dan zet
deze trend zich door in het verenigingsleven en uiteraard eveneens
in de politiek en dit is nefast.
Toch is het land nog tamelijk gaaf, maar wel reeds door de
verschillende grondswetwijzigingen verminkt.
Ons land leeft toch nog steeds dynamisch en straalt energie
uit. Het leven is bruisend, aangenaam en vlot. Ondanks alles
kennen we nog een bepaalde welstand. Hoe lang zal dit nog duren?
Moet dit zo fortuinlijk land dan werkelijk vernietigd worden? Hoe
kunnen we België verdedigen?
Wij moeten ageren met alle mogelijke wettelijke middelen, door
onze propaganda, door onze acties, door gesprekken, voordrachten
en geschriften; ook, bijvoorbeeld, door op lezersbrieven in de
pers te antwoorden, door hen aan te klagen die het land willen opsplitsen en die voor boedelscheiding zijn.
De vijand zit nu binnen ons land; we dienen deze
"Belgiëverkrachters" tegen te werken door kritiek te leveren op hun
woorden en handelingen en door hen belachelijk te maken. De huidige
gang van zaken dient te veranderen en, geloof mij, alles is
veranderbaar.
(Uittreksel uit de toespraak van confrater Stefaan VANDERHAEGEN,
lid van de afdeling Gent, tot de vergadering van de B.E.B.)
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Onze Maandelijkse Ledenvergaderingen in "Het Koninginnehof".
Wij ontmoeten elkaar iedere maand in ons lokaal in het MariaHendrikapark, op de 2de Donderdag, vanaf 14.30u. Er zijn geen vergaderingen in de maanden Juli en Augustus, maar, de 3-wekelijkse
etentjes blijven wel doorgaan in deze zomermaanden. Wie moeilijkheden heeft om naar "Het Koninginnehof" te komen, geeft een seintje
aan een van de bestuursleden, (namen, adressen en telefoonnummers
achteraan), die dan een oplossing voor uw vervoerproblemen zal
uitwerken.
Het verder programma voor 1993:
- Donderdag 8 April 1993:
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- diavoorstelling: "Ierland", door confrater E. VAN LOO,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 13 Mei 1993:
- woord van de voorzitter,
-verslag en mededelingen,
- diavoorstelling: "Brugge anders gezien", door E.Z. G. CLAEYS,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 10 Juni 1993:
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- bingo-uurtje,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 9 September 1993:
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- diavoorstelling "Ter Zeevisserij" door confrater E. VERMEYLEN,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 14 Oktober 1993:
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- diavoorstelling "Thailand" door confrater G. VANDERCRUYSSEN,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 4 November 1993:
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- diavoorstelling "Zeiltocht" door de h. V. LEERMAN,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 9 December 1993:
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht "Het Fort van Napoleon" door confr. J.B. DREESEN.
- koffietafel en tombola.
Verder nog: dagreis op 12 Mei 93 (zie verder in dit nummer), Koningsdag op 20 November 93 en nog een dagreis in September 93.
-O-O-O-O-O-O-O-QAan Tafel om de 3 Weken.
Om de 3 weken komen wij samen in "Het Koninginnehof" om te tafelen,
te kaarten en bingo te spelen. Inschrijven en inlichtingen bij onze
voorzitter-ter-ere 0. DEFOOR, tel. (059) 33 08 47.
Afspraak om 12.30u op volgende data: 05/4, 26/4, 17/5, 07/6, 28/6,
19/7, 09/8, 30/8, 20/9, 11/10, 08/11, 29/11 en 20/12.
Tot ziens !
-o-o-o-o-o-
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LEDENVERGADERINGEN : VERSLAGEN.
Vergadering van 14 januari 1993.
Er waren niet minder dan 131 aanwezigen op deze eerste
ledenvergadering van 1993.
Vooreerst vroeg voorzitter BAROEN een minuut stilte ter
nagedachtenis van onze overledenen. Hij dankte alle aanwezigen
voor hun opkomst en wenste allen een gelukkig nieuwjaar met
vooral, een goede gezondheid. Vooral voor de nieuwe leden, die
talrijk waren opgekomen, stelde de voorzitter zijn
bestuursploeg, man per man, voor.
Het verslag van de vorige vergadering werd door de
secretaris voorgelezen en zonder opmerkingen, goedgekeurd.
Toen gaf André BAROEN het woord aan de feestleider John
VERPOUCKE. Deze laatste verontschuldigde de verantwoordelijken van
het bestuur voor het feit,dat sommige leden, "DE KLAROEN" nog niet
hadden ontvangen. Dit wordt op korte termijn opgelost.
Na een woordje omtrent het programma 1993, geeft John uitleg met
betrekking tot het bingo-spel dat zal volgen onmiddellijk na de
nieuwjaarsdrink.
De drankjes werden inmiddels op tafel gezet en er werd op
het nieuwe jaar gedronken. Ook lekkere toastjes werden
aangeboden en het werd een gezellig gedoe.
Het bingo-spel kon beginnen in een leuke sfeer. Er waren 10
gelukkige winnaars, meestal dames, wat natuurlijk voor commentaar
zorgde bij de mannen.
Tijdens de koffie werden de tombolabiljetten verkocht en
kreeg secretaris Raymond VAN LOOCKE, het "Ambassador for Peace"
diploma, hem toegekend door de Zuid-Koreaanse regering.
Benevens talrijke leden die voor de eerste maal een ledenver
gadering bijwoonden, waren ook
de hoofdwapenmeesters A. DESMEDT
en G. VANSLAMBROUCK, met hun dames, aanwezig. Zij voelden zich bij
de gewezen collega's goed thuis.
Met de van vele prijzen voorziene tombola,kwam het einde van
deze gezellige samenkomst om 17.30u. Velen bleven nog ruime tijd
terplaatse om, met oude vrienden, de namiddag "af" te maken.
-o-o-o-o-o-o-oVergadering van 11 februari 1993.
De voorzitter opent de vergadering om 1435u voor een opkomst
van 87 leden. Er wordt een minuut stilte in acht genomen ter
nagedachtenis van onze overleden, onder het spelen van het
vaderlandslied.
Feestleider John neemt het woord en stelt ADC.' J. PEETERS en IWM.
TIMMERMANS voor. De gastsprekers steken dadelijk van wal om enkele
problemen i.v.m. de wegcode naar voor te brengen. Met vragen en
antwoorden blijft het boeiend. Een greep uit het aanbod: "Wat doen
als de andere partij weigert te tekenen op het voorziene formulier
bij een ongeval?"
"Kunnen we wat doen tegenover chauffeurs die het ons onnodig lastig
maken op de weg?"
"Is de getuigenis van echtgenote en kinderen rechtsgeldig?" "Wat kan
men als benadeelde doen bij vluchtmisdrijf?" "Is men gedekt
tegenover vandalisme van voetbalhooligans?" "Mag men het verkeer
regelen na een ongeval waarbij men niet betrokken is?"
We kregen ook nog enkele raadgevingen i.v.m. handtasdiefstallen,
vrijstelling van de veiligheidsgordel, het Europees rijbewijs,
autodiefstal, parkeren op een T-kruispunt, enz. Brigadecommandant J.
PEETERS nodigde bij het einde van de conferentie

4.
alle leden ex-onderofficieren uit, om de vrijdag van 1700 tot 2300u. ,
in de rijkswachtkazerne een drankje te komen drinken in de mess.
De heren PEETERS en TIMMERMANS werden bedankt door de voorzitter en
de feestleider en met een geschenkje bedacht.
Koffie, pannekoeken en wafels werden toen opgediend en de
tombola-biljetten verkocht door Christiane.
Na deze pauze verwelkomde voorzitter BAROEN de nieuwe leden die
aanwezig waren. Het zijn de confraters LUCAS, PAUWAERT, HUYGHE en
CLAEYS en sympathisant BRACKX. Zij werden met een applaus welkom
geheten.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en goedgekeurd .

Bij het overzicht van de komende aktiviteiten werd speciaal de
aandacht gevraagd voor de reis naar Brussel (NAVO) op 12 mei en het
etentje van 15 maart waarop de Schoolcommandant 2SOO, de Korpsadjudant en de laureaat van onze prijs 1992, zullen aanwezig zijn.
Met onze tombola kwam de vergadering teneinde om 17.30u.
-o-o-o-o-o-oBericht van de Redactie.
Misschien weten jullie het reeds, maar ik
ga er op l april 93 vandoor naar de V.S.A. Niet zomaar een vakantie
maar voor een rondreis van 3 maanden, samen met mijn echtgenote.
Zo zal het secretariaat en de redactie van
"De Klaroen" overgaan in de bekwame handen van Jacques SOMERS. Aan
hem geef ik dus de moeilijke taak over, om ervoor te zorgen dat het
nummer 3/93 van ons tijdschrift, op tijd en in goede orde van de
pers komt.
Hij krijgt natuurlijk de steun van het bestuur en Jacques goed kennende, weet ik dat het allemaal goed voor
mekaar komt. Ik wens hem veel succes en ik ben overtuigd dat hij
ook op u allen, leden-lezers, mag rekenen.
All the best, see you when I come back!
R.V.L. o-o-o-o-oNIEUWE LEDEN: Wij heten de volgende nieuwe aangeslotenen hartelijk
welkom in ons midden.
727. BOIDIN Gilbert (ADC. b.d. L.M.).
728. DELEU André (ADC. b.d. L.M.).
729. D'HEERE Jozef (ADC. b.d. L.M.).
730. HUYGHE Daniel (ADC. b.d. Lu.M.).
731. PAUWAERT Marcel (IMC. b.d. Z.M.).
732. CALLEWAERT Lionel (ADC. b.d. L.M.).
733. DHONT Raoul (ADJ. b.d. L.M.).
734. LUCAS Willy (ADC. b.d. L.M.).
735. LUCA Roger (ADC. b.d. L.M.).
736. MATTHIJS André (ADC. b.d. L.M.).
Mevr. DEBOSSCHERE (weduwe GRYSON).
BRACKX Robert (sympathisant).
-o-o-o-o-oMaandag 15 Maart 1993 : Gezellig samenzijn niet etentje in ons
lokaal. De Korpscommandant, de Korpsadjudant en SGT. G. ISERMAN,
van de 2de School voor Onderofficieren, zitten mee aan tafel.
Zorg dat je er bij bent! Telefoneren naar O. DEFOOR, 33 08 47.
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Jaarverslag van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren,

Afdeling OOSTENDE. Werkjaar 1992.
(Verslag van de Secretaris.)
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de voorzitter-ter-ere, geachte
dames, waarde confraters.
Traditiegetrouw breng ik u, op de statutaire vergadering, het jaarverslag van onze maatschappij.
Vooreerst dient gezegd, dat indien 1991 een succesrijk jaar was,
het voorbije 1992, zeker niet moet onder doen. Daarom is het mij
een genoegen u een overzicht te geven van onze aktiviteiten en
belevenissen van het voorbije jaar.
Onder het voorzitterschap van André BAROEN, hebben wij het 105de
jaar bestaan van de vereniging, op l november 1992, afgesloten.
Ons tijdschrift "De Klaroen", heeft haar 6e jaargang, met gunstige
kritiek doorstaan en heeft aan bekendheid gewonnen in de onderofficierengemeenschap.
Wij kwamen 17-maal bijeen in "Het Koninginnehof" om gezellig te
tafelen, kaart en bingo te spelen. Zeker namiddagen om warm aan te
bevelen en onze dank gaat naar Octaaf DEFOOR voor zijn inzet.
Het jaar 1992 hebben we eigenlijk ingezet op 9 januari met onze
traditionele nieuwjaarsreceptie. Er waren 73 aanwezigen. Op 13
februari kwam Padre Daniel VAN PARIJS ons spreken over een van zijn
vele reizen met onze Marine. Hier waren wel problemen met de
filmprojectie. Er waren 86 aanwezigen, wat wijst op de grote
populariteit van de gewezen aalmoezenier van de Zeemacht. Op de
ledenvergadering van 12 maart werden de bestuursleden BAROEN,
PUYSTIENS en VERMEYLEN herkozen en kwam mevr. E. VANDECASTEELE ons
spreken over Australië, met logistieke steun van confrater E. VAN
LOO. Een aanwezigheid van 68 werd genoteerd.
Op 9 april kwam de h. V. LEERMAN ons vergasten op een diaprojectie
met als titel "Zeereis onder Zeil", voor een publiek van 75. Op 14
mei ging een voordracht door over het bankwezen, gebracht door de
h. VALCKE. Hier slechts 49 aanwezigen, een dieptepunt. Op 11 juni
kwam dan onze, ook traditionele, bingo-vergadering, bijgewoond door
57 leden.
Na de zomerstop waren we met 74 op onze septembervergadering. Het
was de 10e van de maand en confrater R. FOUQUET nam ons mee naar
het vroegere Belgisch Congo aan boord van de "DEMOOR". Op 8 oktober
was dir.-gen. DEPRAETERE op bezoek OF te spreken over zijn R.M.T. We
waren met 68.
Confrater VERMEYLEN en de h. J.P. DEJONCKHEERE stelden ons, op
videofilm, een reis ter visserij voor, aan boord van een
Nieuwpoortse eurokotter. 74 Leden waren opgekomen voor deze
vergadering van 12 november.
Wij vierden op 14 november "Koningsdag" en iedereen die het meemaakte, zal met mij akkoord gaan, dat het weerom een prachtig feest
werd. We waren met 170 op het banket en dit is zowat de maximum
capaciteit.
Met confrater J.B. DREESEN aan het woord over "Het Nederlands in de
Zeevaart", op 11 december, hebben wij met 78, de ledenvergaderingen
van 1992, afgesloten.
Gemiddeld was er een aanwezigheid van meer dan 70 mensen op onze
maandelijkse samenkomsten. In het jaar 1991 was dit cijfer 67.
Wij zijn op 27 mei met een volle autocar naar Zeebrugge geweest. De
zeehaven, de marinebasis en de stad Brugge zijn aan bod gekomen.
Op 31 mei vierde de afdeling Kortrijk het eeuwfeest. Wij waren er
met 71 om mee te vieren!
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vervolg van het JAARVERSLAG.
De uitstap naar Antwerpen op 17 september, met bezoek aan General
Motors en de Zoo, kende eveneens het verwachte succes. Er waren
48 deelnemers.
Het schoolfeest van de 2e School voor Onderofficieren te Zedelgem,
ging door op 23 juli 92. Aan laureaat SGT. G. ISERMAN, werd de prijs
"Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende" voor
de beste leerling in de L.O.en Sport, overhandigd door penningmeester T. DEHAEMERS.
Zeer talrijk waren de vaderlandslievende plechtigheden die te
Oostende doorgingen. Proficiat aan vaandrig J. VERMEYLEN voor zijn
tegenwoordigheid, met ons vaandel, op deze manifestaties.
De voorzitter was ook aanwezig op de bevelsovergave bij de 2SOO op
11 december.
Onze kas is zeer gezond, dat vernemen we van onze penningmeester.
Welnu dit is in niet geringe mate te danken aan confrater CUYPERS
en zijn dame, alsook aan u allen, de leden, voor de inzet en deelname ten bate van onze maandelijkse tombola.
De volgende gewezen onderofficieren kwamen in 1992 onze rangen vervoegen :
in JAN: Julien VAN OOST, Theo PIERRE, Raymond MONTEYNE, Walter
VANDAMME, Willy PAUWELS, Wilfried MONTMORENCY;
- in FEB: Jules DESCHEPPER, Regis VERLEYE, Georges JACOBS;
- in MAR: Bernard DE RUYCK, Willy ROELS, Marcel LECOMTE, Hubert
DE COCK, Emiel VAN LOO, Roland VANBIERVLIET;
- in JUN: Lodewijk STEENKISTE, André ALLEMEERSCH, Gustave BEELEN;
- in AUG: Robert COUTEREEL, Gaston DE CAE, Frans DEWEVER;
- in NOV: Marcel CREMER, José THEYS;
- in DEC: Antoine WINDMEULEN, Jozef UYTTENHOVE, Roger CLAEYS,
Gilbert BOIDIN, André DELEU, Jozef D'HEERE en mevr. M.L.
SOENEN (sympathisant). In totaal 29 nieuwe leden als volgt te
rangschikken:
Landmacht: 13; Luchtmacht: 3; Zeemacht: 10; Medisch Dienst: 2 en
Royal Navy Section Beige: 1.
Zijn ons in 1992 ontvallen:
- op 6
MAR: Roger LOMBARY;
- op 25
MAR: Henri DEGHESELLE, gewezen bestuurslid;
- op 31
JUL: Pierre LAUREINS;
- op 4
AUG: Fernand PINTELON, gewezen ondervoorzitter-secretaris;
- op 22
NOV: Gaston BENOOT, langst aangesloten lid.
Ook bij de families SCHOONJANS, DEWULF, HAMERS, VANDAELE, DUTRON,
VERBANDT en HOPPE was er verdriet bij het overlijden van dochter,
vader, moeder, zuster of familielid.
Vooraleer dit verslag af te sluiten,wens ik persoonlijk u allen te
danken voor uw steun en uw aanwezigheid. Het bewijst de solidariteit
die onder ons heerst en hopelijk zal blijven voortbestaan bij het
korps der onderofficieren van de Krijgsmacht.
Ik heb reeds in uw aller naam, in dit verslag, confrater CUYPERS
en onze vaandrig bedankt, onze penningmeester lof toegezwaaid voor
zijn gezond beheer en onze voorzitter-ter-ere proficiat gewenst met
zijn inzet. Maar, wat moet ik zeggen van de inspanningen geleverd
door onze feestleider-ceremoniemeester, J. VERPOUCKE! Ons programma
van aktiviteiten is uniek en is getuigenis van zijn grote inzet ten
bate van de maatschappij. Proficiat John!
Dames en heren, wie nooit lof krijgt maar steeds anderen bedankt,
hij die alom tegenwoordig is, hij die het allemaal in goede banen
leidt: onze voorzitter. Dank u André!
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VOORDRACHT VAN DE RIJKSWACHT 11 FEB. 93.
Bij de voordracht van ADC. J. PEETERS en 1WM. TIMMERMANS op 11
FEB, werden verschillende problemen in verband met misdaad en
gerecht, besproken. Zo ook: Hoe een hulpaanvraag indienen
wanneer u het slachtoffer werd van een opzettelijke
gewelddaad, parkeren, enz.
I. De hulpaanvraag dient gericht aan het volgend adres:
Commissie voor Hulp aan
Slachtoffers van Opzettelijke
Gewelddaden, Ministerie van
Justitie, Poelaertplein 3, 1000
Brussel.
Het verzoekschrift bevat volgende inlichtingen:
1) de naam, voornaam, geboortedatum, beroep, woonplaats en
nationaliteit van de verzoeker;
2) een korte beschrijving van de omstandigheden waarin de opzettelijke gewelddaad is gepleegd, met datum en plaats;
3) de datum waarop het slachtoffer of rechthebbende zich burgerlijke partij heeft gesteld;
4) de waardering van de verschillende elementen van het nadeel;
5) aanduiding van de middelen waarover de verzoeker beschikt om
een schadeloosstelling te bekomen via de traditionele juridische
mechanismen (het terugwinnen bij de pleger van de gewelddaad
indien zijn identiteit vaststaat, schadevergoeding volgens de
arbeidsongevallenwet, private verzekering, enz..);
6) de aard van de gevraagde hulp (hoofdhulp, voorschot of aan
vullende hulp) en het gevraagde bedrag;
7) op het einde van het verzoekschrift een bevestiging op eer
"dat deze verklaring oprecht en volledig is".
U dient aan uw verzoekschrift de volgende stukken toe te voegen:
- een afschrift van de rechterlijke beslissing waarbij uitspraak
wordt gedaan over de strafvordering of van de beslissing van het
onderzoeksgerecht;
- alle stukken tot staving van de verschillende bestanddelen
van het nadeel.
Er wordt op gewezen dat voorgedrukte verzoekformulieren op
aanvraag verstrekt worden door het secretariaat van de
commissie.
II. Vrijstelling van de draagplicht van de veiligheidsgordel:
1) De vrijstelling dient schriftelijk aangevraagd bij het Ministerie
van Verkeerswezen, Bestuur van het Vervoer, Directie Dl, Kantersteen 12, 1000 Brussel.
2) Bij de aanvraag een doktersattest voegen, afgeleverd door een
door u gekozen geneesheer.
3) De vrijstelling is strikt persoonlijk.
4) De titularis kan een duplikaat bekomen bij verlies, diefstal of
beschadiging van het dokument.
5) Dit duplikaat moet schrifetijk aangevraagd worden op het adres
vermeld in l).
6) De beschadigde of onleesbaar geworden vrijstelling moet aan
hetzelfde adres teruggezonden worden, binnen de 8 dagen na
ontvangst van het duplikaat.
7) Werd de vrijstelling voor een beperkte tijd afgeleverd, moet
zij binnen de 8 dagen na het verstrijken van die termijn,
teruggestuurd worden.
- vervolg op volgende bladzijde.
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RIJKSWACHTVOORDRACHT - vervolg.
III. Woonachtig aan een T-kruispunt: mijn huis is gelegen langs de
doorlopende rijweg aan de overzijde van de plaats waar een
andere rijweg uitkomt. Mag ik voor mijn huis parkeren?
—Het reglement op de politie van het wegverkeer omvat geen
enkel voorschrift waarbij het verboden is te stationeren/
parkeren (en a fortiori stil te staan) langs de doorlopende
rijweg, aan de overzijde van de plaats waar een andere rijweg
uitkomt. In voorkomend geval zou enkel het "gevaar" en de
"hinder" waarvan sprake in art. 24 van het reglement op de
politie van het wegverkeer, in beschouwing kunnen worden
genomen.
N.B.: het gaat hier om voertuig A in de schets hieronder.

-o-o-o-o-oATTEST VAN OP RUST GESTELD MILITAIR.

Sinds januari 1988 is het voor de op rust gesteld
onderofficier mogelijk, op aanvraag, de kaart van "Hoedanigheid
van op Rust gesteld Militair" te bekomen. Ook korporaals-chef,
korporaals en soldaten kunnen nu dit attest bekomen.
Deze kaart kan vooral nut bewijzen bij bezoek aan
militaire instellingen zoals kwartieren, kampen, messes,
bars, enz.
Het toekennen van dit attest kan volgens A.O.-J/571B van 24
FEB 83. Wie het wil bekomen moet de kaart aanvragen op
volgend adres:
- Aan de Commandant JSP-A/OCM,
Kwartier Koningin Elisabeth,
Everestraat 1,
1140 - BRUSSEL.
Uw aanvraag dient volgende inlichtingen te bevatten:
- naam, voornam en adres, stamnummer, graad en hoedanigheid
bij het verlaten van de aktieve dienst.
Het bewuste document wordt slechts éénmaal afgeleverd.
-o-o-o-o-o"AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP".
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps-,
aanvullings-of reserve-), die wensen lid te worden van de
Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende,
kunnen het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap", bij alle
bestuursleden bekomen. Zie achteraan voor de samenstelling van
het bestuur.
Het lidgeld, 250fr., wordt gestort op rekening nr. 0000146912-54, Kon. Mij. Ex-o/off. Nieuwlandstraat 21, 8400
Oostende.
-o-o-o-o-o-

Dagreis naar BRUSSEL op 12 Mei 1993.

9.

Er zijn 54 plaatsen beschikbaar voor diegenen die wensen mee te gaan
naar Brussel. Het wordt zeker een mooie uitstap! Lange slapers
opgepast want ziehier de vertrekuren aan de opstapplaatsen.
1. Kerk St. Jan:
06.30u.
2. Hoek Elizabethl.-Nieuwpoortstw.:
06.32u.
3. Petit Paris:
06.35u.
4. Gerechtshof, Canadaplein
06.37u.
5. Vuurtorenwijk, "Tivoli"
06.45u.
6. Bredene, Groenendijkstr.
06.50u.
Het Dagprogramma.
06.30u. Vertrek aan opstapplaats nr.l.
09.25u. Verwelkoming bij de NORTH ATLANTIC TREATY ORGGANISATION (NATO).
09.30u. Videofilm over de werking van de N.A.T.O.
10.00u. Conferentie over de aktuele problemen.
11.15u. Koffiepauze.
11.30u. Conferentie over de nieuwe militaire opstelling van de NATO
en de plaats van de Belgische strijdkrachten.
12.30u. Einde programma.
12.45u. Middagmaal in het NATO-restaurant. Menu: Voorgerecht,
Hoofdschotel, Dessert, Wijn.
14.30u. Bezoek aan het Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.
16.45u. Einde bezoek. Vertrek richting St.Martens-Latem.
19.00u. Avondmaal in zaal 't Pompierke. Menu: schotel met hesp, brood
en kruditeiten.
21.00u. Vertrek richting Oostende.
Deelname in de kosten: 850fr. p/p.
Inbegrepen zijn: autocar, drinkgeld chauffeur, middagmaal en avondmaal, (drank bij het middagmaal is inbegrepen doch niet bij het avondmaal ).
Uiterste datum voor inschrijving: 21 April 1993.
Het toekennen van de plaatsen zal gebeuren in volgorde van de inschrijvingen.
De inschrijving gebeurt telefonisch bij penningmeester T. DEHAEMERS,
Nieuwlandstraat 21, Oostende. Tel. (059)50 86 56.
Deze telefonische inschrijving dient bevestigd door het bedrag dat
verschuldigd is, binnen de week te storten op rekening 000-0146912-54.
BELANGRIJKE OPMERKING:
Alle deelnemers aan deze reis moeten de volgende gegevens, nodig voor
het bezoek aan de NATO, laten geworden.
NAAM en VOORNAAM, GEBOORTEDATUM, NATIONALITEIT, IDENTITEITSKAARTNUMMER.
Deze inlichtingen overmaken aan feestleider A.(J) VERPOUCKE, uiterlijk
tegen 21 April 1993.
A.(J).V.
-o-o-o-o-o-o-oLast van Migraine?
Uit een onderzoek waaraan 22.000 Amerikaanse artsen meewerkten,is gebleken dat,een aspirientje om de andere dag, de kans op een migraineaanval, fel vermindert.
Hoe het preventieve effect van aspirine moet worden verklaard is niet
geheel duidelijk.
-o-o-o-o-

10.

Van "Jantjes" en andere Militairen.
In de plaatselijke pers zag ik onlangs een photo, genomen in de
Kapucijnenstraat, nabij het kruispunt met de Van Iseghemlaan. Een
peloton of meer marinefuseliers, is er aan het werk, druk bezig met
het herstellen van de straten na de zware overstroming van 1953, (31
JAN op l FEB). Wie er toen bij was weet dat het gezegde "best dat
zij er waren", zeer aktueel was.
Verder in dezelfde krant nog: "Militair Hospitaal onherroepelijk
dicht". Ook wordt vanaf 1995 werk gemaakt van de verhuis van de
Logistieke Groepering en de marinebasis "CEDRA" incluus
decompressie-kamer.
Stilaan wordt Oostende, eens grote garnizoenstad, een stad zonder
militaire aanwezigheid. Erg spijtig voor onze badstad want, vooral
onze Jantjes, brachtten nering, tering en kleur in het stadsbeeld.
Nu en dan werd weieens gesakkerd op de marine in "Tussen Pot en
Pots", maar niemand wilde ze eigenlijk weg. Nu is het zover,
Oostende als garnizoenstad loopt leeg!
Hopelijk blijft de nog aanwezige eenheid in de Marinekazerne aan
de Smet de Naeyerlaan, nog een tijdje alhier. Met de nakende
afschaffing van de dienstplicht zal zulks ook welk ijdele hoop zijn.
Alleen de Belgisch-Nederlandse Mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN,
zal te Oostende zeker blijven.
PHOTO : Koningsdag 1992, André BAROEN' heeft Raymond VAN LOOCKE de
Koreaanse
onderscheiding "War
Veterans Medal"
opgespeld .
-o-o-NIEUWE
STAFCHEFS BIJ M.D. en Z.M
Generaal-majoor geneesheer L.
VIAENE, stafchef van de
Medische Dienst, verliet op
31 december 1992, de aktieve
dienst. Sinds l januari 1993
is generaal-majoor geneesheer
DE CONINCK, de nieuwe
stafchef. Voorheen was hij
speciaal raadgever bij de
Staf van de M.D.
Ook op l januari 1993 werd
div. admiraal W. HERTELEER
stafchef van de Zeemacht. Hij
volgt in die functie viceadmiraal Jozef DE WiLDE op,
die sinds oktober 1989, de
Marine leidde. Voorheen was
admiraal HERTELEER commandant
van de "Westdiep", stafchef
van het Commando Mar.
Operaties, directeur van de
school EGüERMIN en commandant
COMOPSNAV.
-o-o-

11.
DE PIONIERS (vervolg).
Wij blikken nogmaals terug naar het jaar 1887 en brengen u een
derde lijst met leden van het eerste uur. Deze gewezen dienaars v
van het leger van Koning Leopold II, kwamen op l november 1887
samen in het lokaal "Hotel St. Denis" en stichtten onze vereniging .
Gebaseerd op de banden van broederlijkheid en eendracht tussen
wapenbroeders, werd het onderling hulpbetoon het eerste en
voornaamste doel van de maatschappij.
a.
b.
c.
d.
e.
Hospitaalstr . 9
1SG.
39. MEIRSCHAERT Coledore
treinwachter .
Ie J. te P.
40. NAASSENS Fréderic
21.08.1863

SGT.
Ie Linie.

W. Nonnenstr. 49
politieagent.

41. PELREMENT Eugène

SGT. MAJ.
7e Linie.
MUZ.
Rgt. Karab.
Mar .Log.
4eRgt . Lan.
SGT.
Ie Linie.
SGT.FOER.
2e Linie
Mar .Log.Ch.
4eRgt.Art .

Rue de la bride,??
banketbakker .
Warschaustr. 14
muziekleraar.
Chaletstraat 7
zonder beroep.

42. PIERKOT Ernest
43. ROEGES Leopold
44. SCHEEPENS Jules
45. SOENEN Edouard

46. STORDEUR Herman
47. TACK Désiré
48. VOETEN Edmond
49. VANDE CASTEELE Jean-B.
50. VAN DE WIELE Ferdinand
51. VANTOURNHOUT Alphonse
52. VANDERAUWERA Albert
53. VANNEER Pierre
54. VANDE LANOITTE Gaston
leper 10.08.1862
55. VANDE CASTEELE Charles
56. VANDERPUTTE Julien
57. VROOME Désiré
58. VANDERDONCK Charles
59. VOLLEMAERE Antoine

Rue de la borderie
zonder beroep.
Romestraat 2
bediende .
Polderstraat, ??
Kazerneringsagent.
Romestraat, ?
Mar . Log .
Hoofd treinwachter .
3eRgt .Art.
1SG.
W. Nonnenstr., 71
4e Linie
bediende .
SGT.
A. Pieterslaan 20
8e Linie
bediende.
MUZ.
Ooststraat, 6
overleden
Ie Linie
bediende.
7 Nov.1895
1SG.
Stockholmstr . 5
3e Linie .
treinwachter .
korte tijd
Mar . Log . Four . Spoorwegstr. 15
aannemer.
voorz.
3eRgt .Art.
1892
Rue des ???
SGT.
politieagent .
4e Linie .
Aartshertogstr.27
SGT.
politieagent .
Ie Linie.
Fregatstraat, 2
SGT.
bediende spoorwegen.
8e Linie.
Christinastr . 117
ISG.Clairon
Vismijncontroleur.
13e Linie.
SGT. MAJ.
Keizerkaai, 4
4e Linie.
SGT. MAJ.
Oesterbankstr . 28
4e Linie.
treinwachter .
SGT.
S.Sebastiaanstr.16
4e Linie.
timmerman.
-o-o-o-o-o-

12.

De Koninklijke Stadsharmonie.
Op 4 december 1992 werd een brasserieconcert gegeven door de
Koninklijke Stadsharmonie van Oostende. De belangstelling was groot,
spijts het barre weer.
Op 13 december was er in feestzaal "Ten Stuyver", het jaarlijks
feest van St.Cecilia, patrones van de muzikanten. Ook hier was de
opkomst groot : 151 personen gingen om 13.00u aan tafel voor het
banket. Een stukje Geschiedenis.
De Koninklijke Stadsharmonie is het oudste en aktiefste muziekkorps
van Oostende. Ze is in 1904 ontsproten uit de "Société Euterpe",
onder impuls van Arthur VAN GLABBEKE, Daniel VAN CRAEYNEST, Georges
DAVELÜY, Louis DE RIDDER, Leon RINSKOPF en Arthur KOCKENPOO. In 1992
vierde ze dus haar 88ste verjaardag.
Onder de dirigenten Ernest DE TAEYE (1904-1913) en Ernest PIERKOT
(1913-1921), verkreeg de harmonie spoedig burgerrecht en kende een
fraaie opgang. Tijdens de zomermaanden werd veel opgetreden en op
het Wapenplein bracht ze geregeld populaire harmoniemuziek.
Onder Charles DETURCK, dirigent van 1921 tot 1954, werd het korps
een begrip in onze badstad. Karnavaleske gebeurtenissen ging de
harmonie niet uit de weg. Voor de gelegenheid staptten de muzikanten
op in witte "Pierrotkostumes". De "Pierrots", zoals ze in de volksmond werden genoemd, kregen naam en faam.
Na het afscheis*concert van Charles DETURCK, op Zondag 19 september
1954, nam Florimond CORSELIS de dirigeerstok over. De meeste stadsgenoten, herinneren zich deze populaire muzikant ook als koorleider
van "Het Loze Vissertje". Deze nieuwe dirigent kreeg onmiddellijk
af te rekenen met het fenomeen televisie. Niet alleen bleven veel
muzikanten weg van de repitities, maar ook de luisterdichtheid verminderende. Kapelmeester CORSELIS was een verdienstelijk dirigent.
Zijn platemars wordt nog geregeld gespeeld. Bij de viering van het
75-jarig bestaan van de Stadsharmonie, gaf Florimond C., tijdens
een galaconcert op 30 september 1979, de dirigeerstok over aan
Fernand CUYPERS. Deze voormalige muzikant van de Muziekkapel van de
Belgische Zeemacht, was sedert jaren,ook spelend lid van de
Stadsharmonie en kende dus het klappen van de zweep.
Dirigent F. CUYPERS verzorgt sedert 1979, ruim dertig zomerconcerten
per jaar op het Wapenplein. Hij stapt ook op, samen met zijn muziekkorps, bij de Zeewijding, de Ommeganck en andere ceremoniële festiviteiten. Samen met zijn 40 muzikanten, is hij een graag geziene
figuur in ons stadsbeeld. In december 1989 werd hij, omwille van
zijn 35-jarige muzikale loopbaan, in de bloemetjes gezet.
Het volgend feest van de Koninklijke Stadsharmonie van Oostende,
gaat door op 13 april 1993.
N.V.D.R. : Iedereen weet intussen dat Fernand CUYPERS bestuurslid
is van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren
van Oostende.
Opzoekingen in onze archieven leverde volgend
merkwaardig resultaat:
- Arthur KOCKENPOO (Gent, 7 sept. 1858), werd op l nov.
1887, lid van de K.M. Ex-onderofficieren van Oostende,
tot aan zijn overlijden. Hij was geneesheer.
- Charles DETURCK (Oostende, 27 nov. 1880), werd op 17
april 1921, lid van de K.M. der Ex-onderofficieren
van Oostende. Hij was Onderkapelmeester van de Muziek
kapel van het 3de Linieregiment. Op 19 november 1969
is hij te Gistel overleden.

13.
Bevelsoverdracht bij 2SOO.
Op Vrijdag 18 december 1992, daags na het ter pers gaan van
ons nummer 1/93, gaf Lt.Kol. L. LEFEVERE, het bevel van de 2de
School voor Onderofficieren te Zedelgem, over aan Lt.Kol.SBH. H.
JORIS. Onze ceremoniemeester A. (John) VERPOUCKE was op de
plechtigheid aanwezig. Ziehier zijn verslag.
—De weergoden waren zeker de 2SOO niet gunstig gestemd, doch, daar
werd geen rekening mee gehouden. Het programma werd, zoals
voorzien, afgewerkt. Een pluim voor het kader en de leerlingen van
de School voor Onderofficieren!
Uittredend Korpscommandant, Luitenant-Kolonel L. LEFEVERE, dankte
de aanwezigen voor de sympathie die ze de school betuigden. Vervolgens werden de Zilveren Palmen aan de laureaten van de 45e
Promotie uitgereikt.
Kolonel LEFEVERE hield een laatste toespraak waarin hij de
hiërarchische oversten, alsook zijn officieren, onderofficieren,
oudgedienden, oud-leerlingen en leerlingen, zijn dank betuigde
voor hun medewerking en verder succes toewenste. Hij schouwde
vervolgens een laatste maal de troepen.
De nieuwe Schoolcommandant, Luitenant-Kolonel H. JORIS,
werd aan de troepen voorgesteld en nam vervolgens het bevel
voor het defilé.
De Muziekkapel van de Zeemacht liet zich weer van haar
beste zijde zien en nam een mooie "carrousel" voor haar
rekening.
Na het defilé werd een receptie aangeboden in de sportzaal.
Ook daar werden nog enkele opgemerkte toespraken gehouden.—
A.(J)V.
-o-o-o-o-o-oWENSEN.
Bij het begin van een nieuw jaar is het de gewoonte,dat de Stafchef van de Krijgsmacht, zijn beste wensen overmaakt aan de
militaire gemeenschap. Luitenant-generaal J. CHARLIER heeft met deze
traditie niet gebroken en in VOX 9301 wenst hij allen een succesvol
en gelukkig 1993. Hij heeft het echter zeer origineel gedaan door
elke eenheid buiten het vaderland aan het werk, speciaal te citeren.
Zijn wensen en gedachten gaan dit jaar in het bijzonder naar:
- deze van BELBAT in de Baranja,die in een wereld vol haat, het
geweld trachten te beperken;
- deze van Moving Star, de moedige chauffeurs die, in de Bosnische
bergen, het gevaar trotseren om voedsel en geneesmiddelen te
brengen naar dorpen midden in de gevechtszone;
- deze van Winterlodge die hun beloning vonden in de dankbaarheid
van de vluchtelingen in het door de genietroepen opgetrokken dorp;
- deze van Sharp Fence, de bemanning van de Westhinder (nu de Westdiep), die reeds verscheidene maanden waakzaam zijn in de Adriatische Zee;
- deze van Restore Hope, de Para-Commando's die eens te meer in
Afrika de bevolking beschermen en helpen;
- deze van de 15e Wing die onvermoeibaar de luchttransporten ver
zekeren ten dienste van allen;
- alle anderen zoals waarnemers, verbindingspersoneel,
stafpersoneel,
medisch personeel, enz... die buiten België aan het werk zijn.
Wij sluiten ons aan bij de wensen van de Stafchef,om aan onze
opvolgers, het allerbeste toe te wensen.
(R.V.L. met dank aan VOX.)

14.
BEWEGEN is LEVEN.
"Je figuur is nog steeds die van over 25 jaar. Hoe doe je het?" Ben
je bij de uitverkorenen aan wie die vraag soms wordt gesteld? Zo ja,
hoef je dit niet verder te lezen. Neen, dan is het tijd om hier enkele
geheimen te vernemen.
Geheimen? Helaas je zult niet veel zaken lezen die je niet reeds
weet.
Afgezien van de mensen die door hun gezondheidstoestand aan zwaarlijvigheid lijden, zijn de redenen voor het verschijnsel van tweër-lei
aard : voeding en beweging, (beter gezegd gebrek aan beweging).
Vanaf de brigadeschool, tot aan mijn 53 jaar, heb ik met de troep
gelopen. Ik was dus in die zin bevoorrecht, dat ik "jong" moest
blijven. Niettemin heb ik dikwijls op de tanden moeten bijten om
vol te houden. Vooral na de 45-jaar, wanneer de 5-kaap in het zicht
komt. Alleen de reuma deed me in het zand bijten.
Onder alle vormen van beweging is het lopen (joggen), de uithoudingsoefening bij uitstek. Het geeft vlugge en denderende resultaten. De
"specialisten" zeggen dat iedereen het aankan, maar, hier wens ik wel
enig voorbehoud te maken. Ben je nooit een echte sportieve-ling
geweest, hou dan rekening met het volgende.
1. Ben je meer dan 65, begin dan liever met wandelen en/of fietsen.
2. Ga eerst met uw huisarts spreken.
3. Begin er zeer geleidelijk aan, (dit geldt voor de meeste sporten).
4. Jog in functie van je gezondheid en niet van de prestatie.
Begin je eraan? Ziehier hoe je van start gaat.
1. De eerste week: driemaal gaan lopen, bijvb. de maandag, donderdag
en zondag.
Programma : 3 X 2 minuten joggen onderbroken door l min. wandelen.
Dus, 2 min. lopen, l min. wandelen; 2 min. lopen, l min. wandelen; 2
min. lopen, einde oefening.
2. De 2de week: driemaal gaan lopen, bijvb. de dinsdag, donderdag en
zaterdag.
Programma : 4 X 2 minuten joggen onderbroken door l min. wandelen.
Dus, 2 min. lopen, l min. wandelen; 2 min. lopen, l min. wandelen; 2
min. lopen, l min. wandelen; 2 min. lopen, einde oefening.
3. De 3de week: driemaal gaan joggen, (maandag, donderdag en zondag).
Programma : 5 X 2 minuten lopen onderbroken door l min. wandelen.
4. De 4de week: driemaal gaan joggen.
Programma : 4 X 3 minuten lopen onderbroken door l min. wandelen.
5. Vanaf de 5de week: driemaal joggen per week gedurende 15 minuten
zo mogelijk ononderbroken. Liever trager joggen of overgaan tot
wandelen dan stil te staan bij erge moeheid.
Goede trainingsschoenen met dikke, verende zolen, zijn een must. De
ideale grond is half-zacht: het strand of het bos. Alvorens aan de
training te beginnen, warmt men zich eerst goed op door aangepaste
oefeningen. Loop langzaam en ontspannen, traag en als het kan, in
gezelschap. Zorg voor zweetabsorberende onderkledij en houdt de
nierstreek goed beschermd.
Verwacht a.u.b. geen wonderen vanaf de eerste weken. Met geduld en
aanhoudend oefenen zal men na een paar maanden pas resultaten zien.
Denk aan uw voeding en volg de raadgevingen die u regelmatig in de bus
besteld krijgt van uw mutualiteit, het Rode Kruis, de Vereniging voor
Kankerbestrijding, enz. Stop met roken, matig met alcohol, veel
groenten en fruit, ik hoef het hier allemaal niet te herhalen.
Op zichzelf is dit alles geen waarborg voor levensverlenging, maar
een aantal ziekten worden door beweging teruggedrongen.
-o-o-o-o-oR.V.L.

-15-

De E.H. Henri Pype: PASTER PYPE.
De bij de Oostendenaars meest gekende geestelijke is ongetwijfeld
"Paster PYPE". Onder de grote mannen die onze visserij gekend heeft,
treedt de figuur van deze pastoor op de voorgrond. Waaraan heeft
deze schitterende persoonlijkheid zijn wijde bekendheid te danken ?
"Menhère Herrie" voor de vissers, was geen kind van de zee. Hij
werd te Geluwe (Menen) geboren op 12 januari 1854, zoon van
landbouwer Carolus PYPE. De kleine Henri groeide op met de gewassen
van het veld en leerde de natuur liefhebben.
Toen hij 13 was kreeg hij toestemming van zijn ouders om voor
priester te leren. Op 7 juni 1879 werd hij gewijd en benoemd als
leraar te Nieuwpoort. In november 1884 kwam hij naar Oostende om
onderpastoor te zijn van de St.Petrus- en Pauluskerk. Hij werd snel
de vriend van de vissersbevolking.
Na zijn kerkdienst ging hij naar de wijken waar de vissers
woonden en babbelende, over de halve "koestaldeuren", met de bewoners. Vroeg in de morgen stond hij in de vismijn of op de kade om
het bezig volk gade te slaan. Heel vlug zag hij de verschrikkelijke
armoede die onder het vissersvolk heerste en de schreewende
misbruiken die ze te lijden hadden. Paster PYPE's medelijden en
troostende woorden, gingen gepaard met zijn mildgevende hand.
Hij kreeg zijn benoeming tot visserij-aalmoezenier in 1886 en
deed dienst op de visserijwachtschepen. Stap voor stap leerde hij de
zeevaartkunde en werd een flink bevaren zeeman.
Toen op 23 augustus 1887 onlusten uitbraken onder de vissers te
Oostende, te wijten aan het aanvoeren van vis door Engelse
vaartuigen en de benadeling van onze eigen mensen tegenover de
Franse en Engelse vissers, was het Paster PYPE die al zijn talent en
invloed gebruikte, om de gemoederen te bedaren. Niettemin, er
vielen 3 doden en meerdere gekwetsten te betreuren. Aalmoezenier
PYPE ging dadelijk aan het werk om de wezen en weduwen van de
slachtoffers te helpen.
Hij stichtte in 1888 de visserijschool "St. Andreas" die voor de
opleiding van de vissers jongens zou zorgen. Daar voelde Paster PYPE
zich in zijn element. In de grote tuin van de school in de
Wellingtonstraat, plaatste hij een echt vissersvaartuig.
In 1894 stichtte hij de vissersgilde "'t Zal Wel Gaan", met als
doel, het welzijn van de vissers te bevorderen. Er kwam een kas
tegen ongelukken op zee, een pensioenkas en een spaarkas. Zijn
leven lang heeft hij de verbetering van de maatschappelijke stand
van de zeelieden nagestreefd. In vreemde havens bezocht hij de
installaties, bestudeerde de bouw van de vissersvaartuigen en de
samenstelling en werkwijze van de netten. Hij haalde er het beste
uit ten bate van zijn vissersvolk.
Van de hand van E.H. PYPE verschenen ook volgende werken: "Een
Boekske voor de Vissers en de Vissersscholen", "De Vlaamse
Zeevisscher", "Over Visserij", "Over Motoren" en het "Kerkboek voor
Zeelieden".
Zijn schranderheid blijkt ook uit het feit,dat hij bij zijn
vissersschool, een laboratorium wist in te richten met het oog op
het inmaken en bewaren van vis. Hij heeft ook een merkwaardig
museum tot stand bebracht,waar alle vissoorten en schelpen van de
Noordzee, uitgestald zijn.
Paster PYPE stierf op 3 juni 1926 na een ernstige ziekte. Op
zijn begrafenis, op 8 juni 26 was iedereen aanwezig: ministers,
overheden, geestelijken, officieren en een onafzienbare menigte. Het
was een zwaar verlies voor ons vissersvolk.
(met dank aan Willy KOOY).

-16IN MEMORIAM.

Henri DEGRAVE.
Alweer is een van onze oudste leden overleden. Gewezen
sergeant bij het 3e Linieregiment, was Henri DEGRAVE lid sedert
18 mei 1947, stamnummer 318. Hij werd geboren te Chippenham (G.B.)
tijdens de Ie wereldoorlog : (9 maart 1915).
Hij was oud-gemeenteraadslid, OCMW-voorzitter, drukker,
journalist en voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
penningmeester van verschillende liberale organisaties. Hij heeft
een druk leven gekend met daarbij sociaal-politieke inzet voor
zijn medemens. Zoals ook Fernand PINTELON (t 4 augustus 1992),
was hij een bijzonder medewerker van Adolf VAN GLABBEKE, gewezen
burgemeester.
Naar het einde van zijn leven toe, werd hij, samen met 6
anderen, voorgedragen voor de Prijs van de Kulturele Raad van
Oostende 1991. Spijtig genoeg ging de prijs naar een andere
kandidaat. Van stadsgenoot Karel JONKHEERE was hij een goede
vriend.
Henri DEGRAVE werd begraven op 3 januari 1993 met een
afscheids-begroeting,
gevolgd
door
de
crematie
en
asverstrooiing.
De voorzitter is de overledene gaan begroeten.
Jacqueline HEZE.
Onze confrater Charles VERMEERSCH,verloor op 3 januar 1993,
zijn geliefde echtgenote, mevrouw Jacqueline HEZE. Zij is
schielijk overleden.
Een afvaardiging van ons bestuur was op de uitvaartdienst aanwezig in de Sint-Katharinakerk, wijk Conterdam, op vrijdag 8
januari 1993.
Langs deze weg bieden wij, de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende, onze innige deelneming aan confrater
Charles VERMEERSCH en de familie en aan mevrouw DEGRAVE en
kinderen. Angèle SIX.
Op 27 januari 1993 is mevrouw Angèle SIX overleden te
Brugge. De afgestorvene was de schoonmoeder van confrater Willy
LUCAS. Een lid van het bestuur woonde de begrafenisplechtigheid
bij.
Onze innige deelneming aan het echtpaar LUCAS-VAN GEIRDEGHOM
en de familie.
IN MEMORIAM (K.O.V.B.O.O.)
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12.951
60.991
10.181
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12.362
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11.925
13.927
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16.880
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17.809
31.019
14.931
29.085

SMETS C.
1920-1992
HUBERTY M.
1914-1992
JAMME E.
1915-1992
VANDEN BROECKE J.1901-1992
BRUGGHE A.
1931-1992
LECLERCQ G.
1913-1992
CACHARD E.
1925-1992
PONCHAUT E.
1911-1992
SMAL C.
1911-1992
CREPIN P.
1929-1992
LOMBART N.
1905-1992
JANSSENS F.
1917-1992
MEYERS M.
1925-1992
WILKIN A.
1921-1992
VANDERWAEVEN H. 1912-1992
CLEEREN J.
1930-1992
VAN GELDORP J.
1943-1992
HUFKENS F.
1921-1992
BERWAERTS J.
1927-1992
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13.255
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ZWEFFER M.
BRAEM R.
ROULANT F.
JANSSENS M.
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WOUTERS J-B.
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BAYS G.
DE BRUYNE P.
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SINAEVE L.
WILLEKENS J.
MAHIEU M.
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MONTEGNIES J.
FOULON J.

1907-1992
1914-1992
1916-1992
1899-1992
1905-1992.
1923-1992.
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1930-1992.
1931-1992.
1908-1992.
1919-1992.
1921-1992.
1913-1992.
1927-1992.
1931-1992.
1907-1992.
1915-1992.
1914-1992.
1911-1992.

