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Onze

Maandelijkse

Ledenvergaderingen in

het "Koninginnehof".

Op de 2e donderdag van de maand, om 14.30u., komen we samen in ons
lokaal, het "Koninginnehof" in het Maria-Hendrikapark. Er is steeds
een culturele aciviteit voorzien op het programma. Wie moeilijkheden
heeft voor de verplaatsing naar de vergadering, geeft een seintje
aan een der bestuursleden, die een oplossing voor uw vervoerprobleem
zal zien te vinden.
Zie hierna het verder verloop van ons programma.
Donderdag 14 oktober 1993.
- woord van de voorzitter
- verslag en mededelingen
- diavoorstelling: "Thailand" door confrater G. VANDERCRUYSSEN,
- koffietafel - tombola.
Donderdag 04 november 1993.
- woord van de voorzitter
- verslag en mededelingen
- diavoorstelling: "Zeiltocht" door de h. V. LEERMAN,
- koffietafel - tombola.
Donderdag 09 december 1993.
- woord van de voorzitter
- verslag en mededelingen
- voordracht: "Het Fort Napoleon" door confr. J.B. DREESEN,
- koffietafel - tombola.
Donderdag 13 januari 1994.
- woord van de voorzitter t.g.v. het Nieuwe Jaar
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie
- bingo
- koffietafel - tombola.
Donderdag 10 februari 1994.
- woord van de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt: "De Provincie" door de h. ANTHIERENS,
- koffietafel - tombola.
Donderdag 10 maart 1994.
-

woord van de voorzitter
verslag en mededelingen
spreekbeurt: "Het Toerisme" door schepen D. VERMEESCH,
koffietafel - tombola.
-o-o-o-o-o-o-o-oAan Tafel om de drie Weken.
Om de 3 weken komen wij samen in "Het Koninginnehof" om er te
tafelen, te kaarten en bingo te spelen. Inschrijven en inlichtingen
bij onze vaandeldrager, E. (Julien) VERMEYLEN. Tel. 70 94 09.
Afspraak om 12.30u. op volgende data : 20/9, 11/10, 08/11, 29/11,
20/12/93.
Volgende data zijn reeds vastgelegd voor 1994 : 10/1, 31/1,/21/2,
14/3, 04/4, 25/4, 16/5, 06/6, 27/6, 18/7, 08/8, 29/8, 19/9, 10/10,
31/10, 21/11 en 12/12.
Tot een dezer dagen !
-o-o-o-o-o-

3.

Het Overlijden van Z.M. Koning BOUDEWIJN.
Door het plots overlijden op zaterdagavond 31 juli '93, om
21.30u. in zijn residentie "Astrida" in Motril, zijn Spaans
vakantieverblijf, werd onze vereniging,zoals zovele andere, getroffen door het leed dat onze Koninklijke familie te beurt viel.
Bij zoveel verdriet, vinden wij het hier passend, in ons tijdschrift, aan Haar Majesteit Koningin FABIOLA, onze innige deelneming
te betuigen.
In de periode van 31 juli tot 6 augustus is het bewezen dat,
dank zij Koning BOUDEWIJN, meer dan 85% van de bevolking, zich in
eerste instantie Belg voelt en het wenst te blijven. Wij durven
hopen dat onze gezagdragers hiermede rekening zullen houden.
De laatste toespraak van onze overleden Vorst indachtig, moet
België gevrijwaard blijven van alle verdere avonturen.
Onze Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren, afdeling
Oostende, gesticht in 1887, is steeds een vereniging geweest die,
met alle kracht, het vaderland, de Koninklijke familie en de nationale instellingen, heeft verdedigd.
De trouw van al onze leden gaat nu naar Koning ALBERT II en
familie.
Aan Koningin FABIOLA en Koning ALBERT II werden postograms gestuurd die men verder in dit nummer kan terugvinden.
A.B. o-o-o-o-o-oTOESPRAAK VAN DE KONING 21 Juli 1993.
Mijn Beste Landgenoten,
De herdenking van onze onafhankelijkheid is, ieder jaar opnieuw,
een goede aanleiding om samen feest te vieren.
Maar zij geeft ons ook de gelegenheid om een balans op te maken, om
na te gaan hoe ons land ervoor staat, en welke uitdagingen ons in de
nabije toekomst te wachten staan.
Dit jaar hebben wij andermaal een belangrijke hervorming van onze
politieke structuren doorgevoerd. Zij vormt het sluitstuk van wat
sinds 1970 tot vandaag werd veranderd aan het staatsbestel. In de
bewoordingen van onze Grondwet is België voortaan een federale
Staat.
Het was de wil van het Parlement om een nieuw evenwicht tot stand
te brengen tussen enerzijds, een verreikende autonomie van Gewesten
en Gemeenschappen, en anderzijds, de noodzakelijke eenheid van het
land.
Die hervorming is democratisch en vreedzaam verlopen. In de rest
van de wereld zijn daar maar weinig voorbeelden van te vinden. Nu
komt het er op aan de nieuwe instellingen goed te doen werken. Dat
zal pas mogelijk zijn wanneer alle verantwoordelijken blijk geven
van verzoeningsgezindheid, van goede wil, van verdraagzaamheid en
van federale burgerzin.
De overgrote meerderheid van onze medeburgers dringt daar op aan,
want zij is niet te vinden voor om het even welke vorm van separatisme, en zij aarzelt niet om dat ook klaar en duidelijk te laten
horen. Dat verheugt mij.
Burgerzin betekent ook dat iedere burger zich in grotere mate
medeverantwoordelijk voelt voor de parlementaire democratie.
(vervolg volgende blz.)

4.
De verkozenen moeten hun mandaat nauwgezet en onberispelijk
uitvoeren. Maar ook de kiezers hebben in een democratie de
plicht zich daadwerkelijk te bekommeren om het algemeen welzijn.
Afkeer van de politiek is nutteloos, en kan gevaarlijk zijn voor
onze instellingen.
De jaren dertig hebben ons geleerd tot welke toestanden dit
kan leiden.
Een van onze zorgen moet dus zijn een verantwoord burgerschap aan
te moedigen, waarin de vrouwen en de mannen van ons land de
grote vraagstukken van onze maatschappij ter harte nemen.
De staatshervorming is goedgekeurd. Nu moet er dringend een
duurzame communautaire vrede tot stand komen, want die is onontbeerlijk, als wij samen werk willen maken van de andere
problemen waarmee wij te kampen hebben.
Ik denk aan de tewerkstelling, de veiligheid, het onderwijs, de
Europese eenmaking.
Heel ons continent bevindt zich -economisch en sociaal- in een
diepgaande crisis, die ook in andere delen van de wereld voelbaar
is. Een wondermiddel om dit te verhelpen bestaat niet. Toch kunnen
maatregelen genomen worden, zowel op internationaal, nationaal, als
regionaal vlak, om de tewerkstelling te bevorderen. De stijgende
werkloosheid betekent een ongehoorde verkwisting van menselijk
potentieel. Daarom hoop ik dat tijdens het Belgische voorzitterschap
een Europees plan voor de tewerkstelling ten uitvoer kan gelegd
worden.
Nationaal en regionaal kunnen specifieke acties worden ondernomen
die onder meer een versoepeling van de arbeidsmarkt beogen. Het is
daarbij van belang het concurrentievermogen van onze economie te
vrijwaren, en tevens onze staatsfinanciën gezonde te maken, om
opnieuw ruimte te scheppen voor een energiek tewerkstellingsbeleid.
Eén van de oudste en meest voor de hand liggende verantwoordelijkheden van elke staat, is ervoor te zorgen dat alle burgers
zich veilig voelen.
Zowat overal in Europa, ook bij ons, merken wij een toename, niet
alleen van de zware misdadigheid onder al haar vormen, maar ook
van de zogenaamde kleine criminaliteit, die dikwijls samengaat
met druggebruik.
De publieke opinie is door dit verschijnsel zeer verontrust. Er
werden reeds inspanningen geleverd om de misdaad te voorkomen en te
bestrijden. Zij moeten opgevoerd worden, en, als preventie faalt,
moet het gerecht snel en doeltreffend zijn taak kunnen vervullen.
Dit is slechts één van de doelstellingen van het plan van de
regering om de werking -an ons rechtssysteem te verbeteren.
Ook het onderwijs verdient onze bijzondere aandacht. De opvoeders
hebben in onze maatschappij een cruciale en moeilijke taak. Wij
moeten daar waardering voor hebben, en tevens de kwaliteit van ons
onderwijs verhogen, het aantal mislukkingen op school verminderen,
want die liggen in onze Gemeenschappen, veel te hoog, vergeleken
met de andere landen van Europa. De samenwerking tussen het
technisch- en beroepsonderwijs, en de ondernemingen kan opgevoerd
worden. Dit is één van de mogelijkheden om de jongerenwerkloosheid
doeltreffend te bestrijden.
Ik eindig met onze Europese opdracht. Sinds l juli en tot het einde
van dit jaar zit België de Gemeenschap voor, in delicate
omstandigheden: het Verdrag van Maastricht werd nog niet door al
onze partners bekrachtigd en de Europese economie is in recessie,
wat de neiging overal doet toenemen om zich in zichzelf terug te
trekken.
A.
(vervolg volgende blz.)

5.

Toch blijft het van het grootste belang dat er vooruitgang geboekt
wordt in de opbouw van een werkelijk federaal Europa. Want het is
dat Europa dat ons in staat zal stellen de crisis beter te
bestrijden, de werkgelegenheid te beschermen en te weerstaan aan de
bedrieglijke verleiding van het "ieder voor zich" of van bekrompen
nationalisme.
Dank zij datzelfde Europa zullen wij beter onze verantwoordelijkheid
kunnen opnemen buiten de grenzen van de Gemeenschap. De tragedie die
zich zo dichtbij, in Joegoslavië, afspeelt, herinnert ons dagelijks
aan de noodzaak en aan de hoogdringendheid van een gezamenlijk
beleid.
Tot daar, mijn beste Landgenoten, enkele gedachten die ik vandaag
met U wilde delen.
De Koningin en ik wensen ieder van U, en ook Uw families, van harte
een gelukkige Nationale Feestdag.
Boudewijn. -o-o-o-o-oPOSTOGRAM GESTUURD AAN H.M. KONINGIN FABIOLA.

Oostende, l Augustus 1993.
Aan Haar Majesteit Koningin FABIOLA,
Koninklijk Paleis, 1000 Brussel.
Mevrouw,
De Ex-onderofficieren van Oostende betuigen langs deze
weg aan Uw Majesteit, hun innige deelneming in de diepe rouw
die U komt te treffen.
Het overlijden van Uw geliefde echtgenoot heeft ons
diep getroffen. De Koning is.voor ons steeds een voorbeeld
geweest bij het streven naar de doelstellingen van onze vaderlandslievende maatschappij.
Wij zijn allen fier onder Koning BOUDEWIJN te hebben
mogen dienen. Voor deze edele man, onze Vorst, buigen wij
diep en ingetogen.
Bij de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren
van de Krijgsmacht, afdeling Oostende, zal de herinnering aan
Koning BOUDEWIJN blijven voortleven.
(getekend)
De Voorzitter,
A. Baroen.
-o-o-o-o-o-o-o-

6.
POSTOGRAM GESTUURD AAN KONING ALBERT II.
Oostende, 9 Augustus 1993.

Aan Zijn Majesteit Koning ALBERT II,
Koninklijk Paleis,
1000 Brussel.

Sire,
Ter gelegenheid van Uw eedaflegging als Koning ALBERT II
van België, bieden wij U onze gelukwensen aan.
Wij wensen U en Koningin PAOLA vele jaren van geluk en
voorspoed op de troon van ons land.
De Ex-onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende,
zijn van Uwe Majesteiten, de meest trouwe en eerbiedige onderdanen.
(getekend) De
Voorzitter, A.
Baroen.
-o-o-o-o-o-o-oKONINGSDAG
1993.
Zaterdag 20 November 1993 : alle leden en sympathisanten worden
verwacht op ons voornaamste feest, Koningsdag.
Even het programma ter herinnering:
- ll.OOu.: Eucharistieviering in de St. Petrus- en Pauluskerk;
- 12.30u.: Aperitief en toast aan Z.M. de Koning, (Koninginnehof);
- 13.00u.: Banket: het menu verscheen in het vorig nummer.
Het orkest "The Love Stars" zorgt voor aangepaste muziek en
er wordt ten dans geleid.
Het kenteken van de Koninklijke Federatie van Ex-onderofficieren
zal uitgereikt worden aan volgende leden: R. FOUQUET, R. LEBEGUE,
V. SCHOONJANS, G. TREMPONT en H. VANDOMMELE.
Men gelieve in te schrijven tegen uiterlijk 10 november 93 door
storting van 900fr. X aantal personen op rekening 000-0146912-54
van de K.M. der Ex-onderofficieren van Oostende, 21
Nieuwlandstr., 8400 Oostende. Bij de inschrijving dient men het
aantal dames te vermelden.
Men kan ook betalen op de ledenvergaderingen, rechtstreeks
aan de penningmeester, confrater T. DEHAEMERS.
Tijdens het banket worden ook biljetten verkocht voor
deelname aan onze mooie tombola.
Het bestuur verwacht een talrijke opkomst.
-o-o-o-o-o-o-

7.
"TERUG VAN WEGGEWEEST".

Na enkele dagen van aanpassing aan het beroerde Belgisch
verkeer en na het afgooien van een acute aanval van "jet-lag",
meld ik u mijn terugkeer uit de U.S. of A.
Zoals verwacht, heeft mijn vervanger het zeer goed gedaan. Het
nummer 3/93 van onze "KLAROEN", is uitterst geslaagd, dank zij J.
SOMERS en het bestuur en de leden die hun steentje hebben bijgedragen. Ik kan de draad weer opnemen zonder dat er een onderbreking
is geweest en ik reken verder op de medewerking van iedereen om
steeds crescendo te gaan met ons tijdschrift.
Op l Juli 93 zijn we terug thuis gekomen. Het is een lange maar
zeer boeiende 3-maandenreis geweest. Wij zijn begonnen en geëindigd
in Philadelphia. Langs de oostkust, zuidelijk naar Washington en
Charleston (Naval Base). Dan westelijk met Ashville - Lexington
(slagvelden burgeroorlog) - Nashville - Memphis (E. Presley) St.Louis (Mississippi en Missouri) - Kansas City - Denver Cheyenne (Rocky Mts.) - Salt Lake City (Mormonen) - Reno Sacramento (hoofdstad California) - San Francisco. Opnieuw zuidelijk
naar Los Angeles (Hollywood en studios) - San Diego (Naval Base).
Oostelijk naar Yuma (droogste stad van de V.S.) - Grand Canyon
(wereldwonder) - Las Vegas
- Tucson - Albuquerque - Santa Fe (oudste huis, oudste kerk) - San
Antonio (Alamo) - Austin (brouwerij Célis) - Houston (space centre)
- New Orleans - Mobile - Jacksonville - West Palm Beach (vlucht
terug
naar Philadelphia). Het zijn 20.000 km. geworden doorheen 20 staten.
Wat men allemaal kan beleven, in dergelijk reuze-land, is onvoorstel
baar !
Spijts alle T.V.-beelden,zijn ongevallen er zeer zeldzaam. Wij
hebben er 2 gezien. Pas terug op de baan in eigen land, na l km
rijden, een botsing vóór mij, waarin ik gelukkig niet betrokken was.
Tijdens dezelfde eerste rit, werd ik spottend uitgelachen door twee
jonge lui, die het niet namen dat ik een andere automobilist liet
voorgaan. Het verkeer in de V.S. is doorgaans druk, uitgezonderd op
de grote verbindingswegen, de Interstate-Highways. De lange afstanden worden rustig afgelegd, vrachtwagens rijden doorgaans het
snelst maar met zorg voor de anderen. De vriendelijkheid en de behulpzaamheid van de mensen zullen ons het langst bijblijven. Zij
houden van de mensen van het "oude continent" want de meesten van
hen vinden hun voorvaderen daar. terug.
Wij verbleven bij Harold en Denise Skaggs - Baroen, zus en
schoonbroer van onze voorzitter. Het waren k heerlijke dagen in
Bodega Bay, ten noorden van San Francisco, aan de kust van de Stille
Oceaan. De film "Birds" van Hitchkock,werd er ooit gedeeltelijk
gedraaid.
Over de Grand Canyon zijn we gevlogen. Voor 1.700fr. ziet
men een grandioos schouwspel. Een echte betovering, met woorden
komt men moeilijk tot een beschrijving, men moet het zelf zien!
Dan de woestijn van Arizona en New Mexico van west naar oost
doorgereden. Een avontuur van 2.400km. Mexico ligt nooit ver weg,
dus even kijken over de grens.
Nu moet ik terug aan de korte afstanden wennen, we zijn thuis!
-o-o-o-o-o-o-,
NIEUWE LEDEN.
Een hartelijk welkom aan volgende nieuwe leden:
737. MAES Cyriel (ADJ. b.d. L.M.).
738. DUPONT André (ADC. b.d. L.M.).
-o-o-o-o-o-

8.
SCHOOLFEEST BIJ 2SOO TE ZEDELGEM.

Het schoolfeest op het einde van het schooljaar 1992-1993
ging door op 30 juli 1993. Het was een kompleet succes.
Het slechte weer van die dag had de genodigden niet kunnen
weghouden. De leerlingen onder het bevel van de schoolcommandant
Lt.-Kol. SBH. JORIS EN ZIJN KADER, zorgden voor het afwerken van
een welgevuld programma.
In tegenstelling tot vorige jaren ging het feest door 's
morgens.
Om ll.OOu. werden de troepen opgesteld en geschouwd. Na een
toespraak door de schoolcommandant en de eedaflegging door enkele
leerlingen, werden de Zilveren Palmen uitgereikt.
Onze laureaat, Peter VAN ASSCHE van de 47e promotie A2/I, kreeg
de trofee "Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van de
Krijgsmacht, afdeling Oostende", uit handen van de voorzitter.
Adjudant-chef W. HOPPE nam toen de leiding van de fantasie-dril
en mocht het applaus van de toeschouwers in ontvangst nemen.
Dit jaar werd de nadruk gelegd op de inspanning die de school
leverde om zich beter bekend te maken bij de operationele eenheden,
de burgerscholen en de natie.
Onder leiding van Kapt.-Cdt. R. NIJS en zijn sportploeg werd
een demonstratie van de fysieke opleiding getoond die alle leerlingen, zowel meisjes als jongens, krijgen in de school.
Omstreeks 12.30u. kwam een einde aan de plechtigheid en kreeg
het defilé een geweldig applaus van alle toeschouwers.
Gedurende de receptie had iedereen nog de gelegenheid om oude
vrienden te ontmoeten.
Het feest werd opgeluisterd door de muziekkapel van de Zeemacht.
Hartelijk proficiat aan allen die hebben meegewerkt voor het
welslagen van deze plechtigheid.
A.B.
-o-o-o-o-o-oLIDMAATSCHAP VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ EX-ONDEROFFICIEREN.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps-, aanvullingsof reserve-), die wensen lid te worden van de onze vereniging,
kunnen het formulier "Aanvraag Tot Lidmaatschap", bij alle bestuursleden bekomen. Zie achteraan voor de samenstelling van de raad van
bestuur.
Het lidgeld, zijnde 275fr., kan gestort worden op rekeningnummer
000-0146912-54 van de K.M. Ex-onderofficieren, 21 Nieuwlandstr.,
8400 Oostende.
-o-o-oAfval en Zwerfvuil in de Natuur.
Hoelang duurt het vooraleer afval en zwerfvuil in de natuur
ontbonden is? Ziehier enkele cijfers volgens Amerikaanse en
Canadese bronnen.
- Piepschuim : nooit,
- Aluminium
: 80 tot 100 jaar,
- Plastiekzakken : 10 tot 20 jaar,
- Lederen schoenen : 25 tot 40 jaar,
- Sigareteindjes (filter) : 10 tot 12 jaar,
- Wollen sokken : 6 maanden tot 2 jaar,
- Papierzakken : 2 tot 5 maanden,
- Sinaasappelpelen : l tot 6 maanden.

9.
HET DOMEIN RAVERSIJDE.

21 Oktober 1914 - 16 Oktober 1918 - 11 November 1918 -8 September
1944 - 15 November 1993.
Een reeks van data die allen iets te zien hebben met wereldoorlog I
of II, of met de viering van ons Koningshuis.
In het kader van de herdenking van deze gebeurtenissen, richt onze
vereniging een namiddaguitstap in naar Raversijde.
Daar is het voormalig koninklijk domein nu uitgebouw tot 2 musea:
- het Memoriaal Prins KAREL (met 3 te bezoeken gebouwen)
- het openluchtmuseum Atlantic Wall (met batterij Aachen uit
W.O. I en verschillende bunkers en gangen uit W.O. II).
Wij verplaatsen ons met eigen middelen en geven afspraak op 19
oktober 1993 om 14.30u. aan de ingang van het Openluchtmuseum
Atlantic Wall in de Duinenstraat.
Er is parkeergelegenheid langs de Nieuwpoortsesteenweg t.h.v. de
Noordzee Vliegclub, dan 5 minuten te voet door het park. Men kan
ook komen met het openbaar vervoer "De Lijn", tram richting De
Panne, halte "Oud Raversijde".
De prijs voor deelname aan dit bezoek is vastgesteld op 240fr. per
persoon.
Er valt op te merken dat voor onze leden die niet goed te been
zijn, deze uitstap minder geschikt is gezien de vele trappen in het
domein.
Gelieve uw inschrijving te bevestigen door storting van hogervermelde bedrag op rekening nr. 000-0146912-54 van de K.M. der Exonderofficieren van Oostende, 21 Nieuwlandstraat, Oostende. Gelieve
te storten ten laatste tegen 5 oktober 93.
Noteer: dit bezoek werd voorbereid door confrater J. MOERMAN die
tevens onze gids zal zijn tijdens ons bezoek.
-oooooooooooONZE NATIONALE FEESTDAG.
Op 21 juli 1993, viering van de eedaflegging van Koning LEOPOLD I
in 1831, was onze Koninklijke Maatschappij aanwezig op de plechtigheden te Oostende.
Bloemen werden neergelegd op het Leopold I plein door de burgemeester, de plaatscommandant en de voorzitter van VOSVAMO.
De optocht naar de St. Petrus- en Pauluskerk voor het traditioneel
Te Deum, werd voorafgegaan door de kliek van de Koninklijke Stadsharmonie .
Met een receptie op het stadhuis werden de feestelijkheden afgesloten.
-oooooooo-

OVERLIJDEN.
Mevrouw Veronique Hortense DERAEDT, echtgenote van de heer Cyrille
VANDEN BOSSCHE, sympathisant van onze vereniging, is overleden op
29 juli 1993.
Langs deze weg biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderoff.
van Oostende, haar innige deelneming aan de h. VANDEN BOSSCHE en
familie

10.

IN MEMORIAM (K.O.V.B.0.0.)
11.998
11.944
12.458
14.317
10.043
15.190
12.910
33.359
12.336
10.605
19.692
10.225
11.946
11.606
15.519
15.200
18.796
31.015
14.520
11.519
29.010
10.007

SWELLEN E.
V. CAUWENBERGHE
MORREN F.
DEROOST G.
V. BOUCHAUTE W.
BOONE F.
MOEYKENS J.
DE PICKER C.
MAUPERTUS H.
LASSOIS A.
DE PICKER C.
BROGNIET J.
V.ROOSBROECK J
V.D.MEERSCHE L.
DOLFEN M.
FELIX L
ZANDERS J.
VERMEIREN K.
LOEIERS R.
VIANE J.
VERBRUGGEN F.
DECEMBRY G.

1920-1992
1909-1992
1913-1992
1927-1992
1905-1992
1931-1992
1913-1992
1924-1992
1906-1992
1879-1993
1924-1993
1903-1993
1931-1993
1907-1993
1933-1993
1911-1992
1921-1993
1970-1993
1906-1992
1908-1993
1969-1992
1904-1993.

12.034
17.254
14.151
11.439
12.611
12.574
12.573
10.820
12.531
10.942
13.205
12.723
15.827
14.284
18.377
13.789
12.760
12.258
17.104
13.371
12.354

BAYENS E.
LACANNA R.
SAELENS A.
FLAMA M.
DOMBRET G.
FLAMEE F.
LAMBRECHT L.
VINCEL H.
LIBERLOO F.
LAMBERT J.
GIJBELS J.
LAMY G.
MARCHAL R.
ISTAZ L.
CHANOINE G.
DE BUCK R.
BARON A.
V.D.BERGH P.
'sHEEREN F.
GOOSSENS E.
HELLEBUYCK H.

1909-1992
1912-1992
1916-1992
1907-1992
1908-1992
1914-1992
1914-1992
1897-1992
1917-1992
1903-1993
1920-1993
1916-1992
1918-1993
1926-1993
1937-1993
1948-1992
1920-1993
1911-1993
1922-1993
1918-1993
1917-1993

OPSLAG VOOR MILITAIREN.
De pers heeft het tijdens de voorbije zomer meermaals over de opslag
voor de militairen gehad. Nieuw is ook dat er twee nieuwe graden
komen bij het lager kader.
De minister van defensie wil de weddeschalen optrekken om de
recrutering bij de lagere militaire rangen aantrekkelijker te maken.
Een leger zonder dienstplichtigen heeft natuurlijk meer beroepsvrijwilligers nodig. De nieuwe lonen zouden in 1994 van kracht
worden.
Personeelskosten stijgen hierdoor met 3,6 miljard frank.
De aanpassing der wedden, die in de herfst aan het parlement worden
voorgelegd, zien er waarschijnlijk als volgt uit :
- onderofficieren : + 20% meer,
- korporaals en l matrozen : + 14%,
- soldaten en matrozen: + 16%.
Voor de officieren zou de weddeverhoging miniem zijn, waarschijnlijk
slechts 1%.
De voorziene nieuwe graden zijn:
- eerste-korporaal-chef (eerste kwartiermeester ?),
- adjudant-majoor (eerste oppermeester ?).
N.V.D.R.: voor wanneer de adjudant-majoor-chef (eerste-oppermeesterchef ?) .
-o-o-o-o-o-oAANPASSING VAN HET LIDGELD.
Het bestuur van de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende, heeft tijdens de vergadering van 5
augustus 1993 beslist, om het lidgeld van onze vereniging op
275fr. te brengen.
Deze aanpassing vindt ingang per 1994. Zowel sympathisanten als
weduwen en leden betalen voortaan hetzelfde bedrag.
De lichte verhoging komt er om de stijgende kosten van de werking
van het secretariaat en het afsluiten van een verzekeringspolis te
dekken.

11.
Automobilsten en voetgangers.
Aan de voetgangers die de rijbaan willen oversteken legt het verkeersreglement (art.42) volgende verplichtingen op : "De
voetganger; moeten de rijbaan haaks op haar aslijn oversteken zij mogen er, zonder dat het nodig is, noch slenteren, noch
blijven staan.
Wanneer er op minder dan ongeveer 30 m. afstand een
oversteekplaats voor voetgangers is, moeten de voetgangers deze
oversteekplaats volgen.
Op de plaatsen waar tweekleurige voetgangerslichten zijn
aangebrach mogen de voetgangers zich niet op de rijbaan begeven
zolang de lichten hun dat niet toelaten.
Op plaatsen waar het verkeer geregeld woidt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten zonder tweekleurige voetgangerslichten mogen de voetgangers zich slechts op de rijbaan begeven met
inachtneming van de bevelen van de bevoegde persoon of van de
aanduidingen van de verkeerslichten.
Op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon,
noch door verkeerslichten geregeld wordt, mogen de voetgangers
zich slechts voorzichtig op de rijbaan begeven en met
inachtneming van de naderende voertuigen". Het is weliswaar deze
laatste beschikking die het minst gekend is of althans het minst
nageleefd wordt door de voetgangers.
Zonder evenwel uit het oog te verliezen dat het verkeersreglement
eveneens, in art.40, zegt welke de gedraging moet zijn van de bestuurders ten aanzien van de voetgangers die oversteken (op een
zebrapad, of daar waar het verkeer geregeld wordt door een agent
of verkeerslichten) : "Op plaatsen waar het verkeer geregeld
wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten, moet de
bestuurder, zelfs wanneer het verkeer in zijn rijrichting is
opengesteld, de voetgangers die zich regelmatig op de rijbaan
hebben gegeven, de gelegenheid laten het oversteken met een
normale gang te beëindigen.
Bovendien zo er op die plaatsen een oversteekplaats voor voetgangers is moet de bestuurder in ieder geval stoppen voor de oversteekplaats voor voetgangers wanneer het verkeer in zijn rijrichtinggesloten is.
Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd
persoon of door verkeerslichten mag de bestuurder een oversteekplaats voor voetgangers slechts met matige snelheid naderen ten
einde de voetgangers die er zich op bevinden niet in gevaar te
brengen en ze niet te hinderen wanneer zij het oversteken van de
rijbaan met een normale gang beëindigen. Zo nodig moet hij stoppen om ze te laten doorgaan".
De voetgangers (en elke automobilist wordt opnieuw voetganger
wanneer hij zijn auto verlaat) zouden nochtans niet uit het oog
mogen verliezen dat zij, wanneer ze zich op de rijbaan begeven
zonder rekening te houden met de vertragingsmogelijkheden van de
naderende bestuurders, vooral hun eigen veiligheid in het gedrang
brengen.
-o-o-o-o-oOpname in het Ziekenhuis.
Bij het naar de pers gaan vernemen wij dat confrater Eddy VAN
HAVERBEKE in het St. Jozefziekenhuis van Oostende werd opgenomen.
Wij wensen hem het allerbeste en vooral een spoedig herstel!
-o-o-o-o-o-

-12-

DE PIONIERS (vervolg).
Volgend op de lijsten verschenen in onze nummers 4/92, 1/93, 2/93
en 3/93,komen hierna de, leden met stamnummers 82 tot en met 100
aan de beurt. Deze blijft voorlopig de laatste lijst van onze
"pioniers".
a.
82.

b.
GUESTROY Alfred

83.

ASPESLAGH Camille

84.

FONCK Henri

85.

DECLERCQ Emile

86.

VAN CAEYZELE Louis

87.

DEMAKER Frangois

88.

DEVOLDER Charles

89.

SOENEN Edouard

90.

HAUTEM Jacques

91.

DOLSOGNE Jules

92.
93.

VANTOURNHOUDT
Thomas
DE GRAEVE Constant

94.

MALADRY Camille

95.

STIENON Joseph

96.

FOUQUET Toussaint

97.

DEVRIENDT Frangois

98.

JANSSENS Emile

99.

COLOMB Gustave

100

VOETEN Edmond

d.
e.
Hofstraat 5
1888-1891
handelaar
Koninginnelaan ?
overl.
bediende
1895
trammij.
SGT.
Wellingtonstr. ?
4e Linie
treinwachter.
WM.
Witte Nonnenstr.
5e Rgt. Art. 55 bediende
SGT.
Ooststraat 5
1889-1890
5e Linie
douanebeambte
WM.
Oesterbankstr. 5 1889-1890
6e Rgt. Art. bediende
trammij.
SGT. MAJ.
Spoorwegstr. 4
1/2/89
3e Linie
bediende.
8/10/89
SGT. FOER.
Konstantinopell.
2e Linie
42 bediende.
SGT.
Kapellestr. ?
overl.
5e Linie
hotelier
1/8/95
SGT.
Sportstr. 58
8e Linie
rekenpl. N.M.B.S
SGT.
Veldstr. 27
2e Linie
wapenm. Aviso
1SG.
hoofdopziener in
4e Linie
Ib. kol.
Hoogstraete
INF.MAJ.
Aartshertoginnes
Adm. Bon.
tr. handelaar
SGT.
Witte Nonnenstr.
13e Linie
87 uurwerkmaker.
SGT.
Stationstr 4
5e Linie
agent N.M.B.S
SGT.
Madridstr. 10
3e Linie
1SG.
Paulusstraat 40
3e Linie
SGT MAJ
Vandersmutzplaat
3e Linie
s 11 Landmeter.
c.
SGT.
7e Linie
SGT.
Ie Linie

1SG.
4e Linie

Witte Nonnenstr.
73 bediende

Met deze lijst sluiten wij voorlopig de rubriek "DE PIONIERS"
af. Opvallend zijn de vele ontslagnemenden onder de leden die
in de jaren 1888 en 1889, aansloten. Velen van hen maakten
slechts enkele maanden deel uit van de maatschappij. Was er
onenigheid, onderlinge twisten omtrent de leiding, of moeten we
de ware reden elders zoeken?
-o-o-o-o-o-o-

