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DE KLAROEN : Tijdschrift van de Koninklijke
Maatschappij van Ex-onderofficieren afdeling
_________________ OOSTENDE.

1.

= = = 8e jaargang = = = = = = = = = = = = = = = = Nr 1/1994= = =
Het Woord is aan de Voorzitter.
Beste Vrienden,
Het jaar 1993 loopt ten einde. Nog enkele dagen
scheiden ons van de einde jaarsfeesten. Voor mij is het ogenblik
gekomen om U en uw familie, een prettig kerstfeest en een gelukkig
nieuwjaar te wensen. Ik hoop dat wij allen in 1994 mogen gespaard
blijven van ziekten en teleurstellingen.
Aan allen onze dank om blijvend deel uit te maken van
onze vereniging en aan onze adverteerders om ons te blijven
steunen.
De aktieve deelname van veel onzer leden aan onze
ontspanningsnamiddagen, ledenvergaderingen, eendagsreizen enz.,
betekent voor ons bestuur, dat zich jaarlijks inzet om van de
Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren, een ontmoetingsplaats te maken, waar het aangenaam is elkaar te vinden, een
grote steun.
Voor hen die de eerste stap nog moeten zetten naar
ons lokaal, vragen wij dit te doen op Donderdag 13 januari 1994
voor de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging.
A.B.

Van l.n.r. : R. VAN LOOCKE, F. PUYSTIENS, R. MARCHAND, J. VERPOUCKE,
0. DEFOOR, A. BARGEN, J. VERMEYLEN, T. DEHAEMERS, F. GUYPERS en L.
THEYS. Ontbreekt op deze photo : J. SOMERS.
Zij wensen u allen het allerbeste voor 1994!

2.

Onze Maandelijkse Ledenvergaderingen in "Het Koninginnehof".
De ledenvergaderingen van de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende, gaan door op
de 2de donderdag van de maand, om I4.30u., tenzij anders vermeld.
Leden die moeilijkheden ondervinden om naar het lokaal te komen,
kunnen een seintje geven aan een der bestuursleden. Er zal dan, in
overleg, een oplossing worden gezocht. Men vindt de adressen en
telefoonnummers van de leden van het bestuur, achteraan in dit
nummer.
Het programma voor 1994 :
- Donderdag 13 januari 1994 :
- woord van de voorzitter t.g. van het nieuwe jaar,
- verslag en mededelingen,
- nieuwjaarsreceptie,
- bingospel,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 10 februari 1994 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De Provincie" door de h. ANTHIERENS,
- koffietafel en tombola,
- Donderdag 10 maart 1994 : statutaire vergadering,
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "Het Toerisme" door schepen D. VERMEESCH,
- bestuursverkiezingen (zie verder voor meer informatie),
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 14 april 1994 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De Ziekenkas" door confr. L. GEUVENS,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 05 mei 1994 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt door de h. W. DEBROCK; onderwerp wordt later mede
gedeeld,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 09 juni 1994 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- bingo-spel,
- koffietafel en tombola.
N.B. : Benevens de ledenvergadering in de maand Mei 94, wordt
ook nog een daguitstap voorzien in deze maand. Datum en
de bestemming zullen later medegedeeld worden.
Onze Gezellige Etentjes om de 3 Weken in ons Lokaal.
Afspraak in "Het Koninginnehof" om 12.30u. op de volgende data:
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.
Inschrijven en inlichtingen bij vaandeldrager J. VERMEYLEN, te
bereiken op het nr. (059) 70 94 09.
Gezelligheid ontbreekt niet op deze samenkomsten.
Kaartspelen en bingo staan op het programma!
Kom ook eens af!
-o-o-o-o-o-

3.

LEDENVERGADERINGEN : Verslagen.
Vergadering van 9 september 1993.
De voorzitter opent de vergadering en vraagt de 80 aanwezigen
één minuut stilte ter nagedachtenis van Koning BOUDEWIJN en onze
afgestorvenen.
Confrater VERMEYLEN, technisch bijgestaan door de h. en mv.
J.P. DEJONCKHEERE, bracht ons een mooie videofilm "De Belgische
Zeevisserij", met commentaar van journalist J. VANDERSICHEL.
Het waren prachtige beelden, echt professioneel werk, met klare,
duidelijke uitleg. De massa's zeewater van de Noordzee, het Kanaal
en andere Kreefteputten, waren niet in staat ons af te koelen in
een erg warme vergaderzaal. Er was veel bijval voor deze videovoordracht van 45min. en warm applaus voor de inspanningen van het
echtpaar DEJONCKHEERE en vaandeldrager Julien.
Toen werden de koffie en pannekoeken opgediend.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en goedgekeurd .
Intussen kwam confrater DEHAEMERS terug van een bezoek aan de
drukker met de eerste exemplaren van "De Klaroen", nr.4/93. Deze
werden aan de aanwezige leden uitgedeeld.
De voorzitter gaf toen het woord aan feestleider VERPOUCKE die
uitleg gaf omtrent de reizen naar Keulen en Tongeren, het bezoek
aan het domein Raversijde en ons feest van Koningsdag van 20 NOV.
André BAROEN bracht de vergadering ter kennis van de verjaardag
van Octaaf DEFOOR, voorzitter-ter-ere, die op 18 OKT 93 door het
bestuur zal gehuldigd worden.
De loten lagen klaar op tafel, de prijzen uitgestald en de
tombola kon beginnen als afsluiting van een zeer geslaagde namiddag .
-o-o-o-o-oVergadering van 14 oktober 1993.
De voorzitter opent de vergadering om 14.30u. heet iedereen
welkom en vraagt een minuut stilte voor onze overledenen.
De feestleider krijgt vervolgens het woord en stelt confrater
Gaby VANDERCRUYSSEN voor, die ons komt spreker over Rusland. Wie de
ex-onderofficier, gewezen burgemeester en huidig eerste schepen van
Koekelare kent, weet dat hij een aardig mondje kan praten. Ook deze
maal wist hij ons te boeien met zijn belevenissen in de voormalige
U.S.S.R., nu het G.O.S. De moeilijkheden, de politiek, de
levenswijze en de geaardheid van de Russen, zijn voor hem klaar en
duidelijk. Op boeiende wijze doet hij deze onderwerpen uit de
doeken. Na 50 min. boeiend vertellen is het afgelopen, tot spijt
van de 74 toehoorders. Gaby VANDERCRUYSSEN wordt met hartelijk
applaus en een klein geschenk bedankt door de feestleider in naam
van de vereniging.
Pannekoeken, wafels en koffie zijn dan aan de orde, samen met
gezellig babbelen.
De voorzitter neemt daarna terug het woord en vraagt voorlezing
van het verslag van de vorige vergadering. Daarna volgt een overzicht van de voorbije en komende aktiviteiten. Confrater BAROEN
dankt diegenen die naar Tongeren zijn geweest voor het bijwonen van
het feest aldaar. Oostende was met 62 aanwezigen de sterkste sectie!
André BAROEN doet vervolgens een oproep om talrijk aanwezig te
zijn in de kerk en in "Het Koninginnehof" op 20 NOV 93.

4.

Vergadering van 14 oktober 1993 (vervolg).
Feestleider John VERPOUCKE deelt mee dat het nog mogelijk is
in te schrijven voor het bezoek aan het domein Raversijde op 19
oktober .
Hij trekt er de aandacht op dat de tafels voor het banket,
worden samengesteld met inachtneming van de voorkeur van de deelnemers. Alleenstaande dames worden gevraagd hun meisjesnaam te
gebruiken bij het inschrijven.
De leden die voor het eerst op een vergadering aanwezig zijn,
worden dan verwelkomt door de voorzitter. Het zijn:
- Confr. en Mv. R. DHONDT;
- M. en Mv. W. VERMEYLEN.
Zij worden welkom geheten met een applaus van de aanwezigen.
Dan de tombola. Weeral vele mooie prijzen te winnen met een
speciale prijs geschonken door Mv. KETELS van "Het Koninginnehof".
De secretaris was ook bij de gelukkigen maar, in feite was zijn
prijs bestemd voor de reeds vertrokken spreker G. VANDERCRUYSSEN! Om
u maar te zeggen dat niet alle leden van het bestuur een prijs
wonnen!
De vergadering was om 1745u. afgelopen en het regende nog steeds!
-o-o-o-o-oVergadering van 04 november 1993.
De voorzitter opent de vergadering om 14.30u. en vraagt een
minuut stilte voor de overledenen. Er zijn 70 aanwezigen.
Het verslag van de vorige vergadering wordt voorgelezen en
zonder opmerkingen goedgekeurd.
De feestleider somt vervolgens de komende aktiviteiten op :
- 08 NOV 93
etentje in het lokaal,
- 09 NOV 93
aankomst van de fakkel uit Groot-Brittanië,
- 11 NOV 93
herdenking van de wapenstilstand,
- 15 NOV 93
Te Deum t.g.v. Koningsdag,
- 16 NOV 93
vergadering VOSVAMO,
- 20 NOV 93
Koningsdagviering door de K.M. Ex-onderofficieren,
- 27 NOV 93
vergadering van de Federatie in Brussel,
- 03 DEC 93
brasserieconcert door de K. Stadsharmonie (dirigent
confr. F. CUYPERS),
- 05 DEC 93
banket van de Stadsharmonie,
- 09 DEC 93
ledenvergadering,
- 10 DEC 93
statutaire vergadering VOSVAMO.
Er wordt aan herinnerd dat de uiterste datum voor inschrijving
voor het banket van Koningsdag, gesteld is op 10 november. Verder
wordt gevraagd dat, bij aankomst in "Het Koninginnehof", men de
kleine zaal binnengaat (onze vergaderzaal) en niet de grote zaal,
(waar het banket en de receptie doorgaan).
John VERPOUCKE vraagt dat bij opname in het ziekenhuis van een
lid, weduwe of sympathisant, men zo vlug mogelijk het bestuur op de
hoogte zou brengen. Dit laat ons toe een passend bezoek aan de
opgenomene te brengen vooraleer de patiënt ontslagen wordt.
Onder ons zijn zeker mensen die ons een spreekbeurt kunnen
brengen over een of ander onderwerp. Zo stelt de feestleider.
Kandidaten worden gevraagd zich te wenden tot de voorzitter of
tot John.
We kregen daarna een prima dia-voorstelling van de h. Victor
LEERMAN (e*-officier Z.M.), met als titel "Zeiltocht naar Finland".
Een zeereis van 4.000 zeemijl of zowat 7.000km!
Mr. LEERMAN vertrok op 4 juni 1989 al over Scheveningen, het
Kielkanaal naar Denemarken, Zweden en Noorwegen om uiteindelijk in
Finland aan te leggen. Hij bracht ons uitvoerig commentaar over zijn
reis. Zijn photografische kunst verdient alle lof.
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Vergadering van 04 november 1993 (vervolg).
Wat ons vooral opviel was het dure leven aldaar. Eventjes 2OOfr.
voor een pintje bier van 25cl., daar waar het gemiddeld inkomen
zowat 70.OOOfr./maand beloopt.
Victor LEERMAN werd bedankt voor zijn mooie voordracht en kreeg
een klein geschenkje uit handen van onze feestleider.
Ook nu pannekoeken en wafels voor de talrijke liefhebbers en zo
werd het tijd voor de tombola.
Confraters CUYPERS, PUYSTIENS en VERMEYLEN deden het weer zeer
goed niettegenstaande het luid geroep van "schudden" en andere
bedenkelijke raadgevingen. Ook de spreker won een prijs en dit
wordt ook zowaar een traditie.
Het einde van de bijeenkomst was om 17.50m
-o-o-o-o-o-oHet verslag van de ledenvergadering van 09 DEC 93, wordt, wegens
plaatsgebrek, verschoven naar ons volgend nummer, (2/94).
Zaterdag 20 November 1993 : KONINGSDAG.
Een goed gevulde St.Petrus- en Pauluskerk voor de
eucharistieviering en 160 deelnemers aan het banket, zo was onze
Koningsdag 1993. Maar er was meer: er was "ambiance".
Burgemeester J. GOEKINT moest zich in laatste instantie
verontschuldigen om in Knokke de wisselprijs "Touring Club", voor
onze stad, in ontvangst te nemen. Ere-voorzitter J. CHRISTIAENS;
eerste schepen, was op het appel, alsook de plaatscommanandant, KTZ.
J. WOUTERS. Onze dank voor hun tegenwoordigheid gaat ook naar de
voorzitter VOSVAMO, G. VANBRANTEGHEM en dame en A. NOTREDAME,
voorzitter van het Koninklijk Verbond der Veteranen van Koning
ALBERT I, ook vergezeld van mevrouw. De korpsadjudanten van de
2SOO/Zedelgem en de Marine-Basis Oostende met hun dames, waren ook
op het appel. De aanwezigheid van talrijke leden van andere
vaderlandslievende verenigingen werd ten zeerste gewaardeerd.
Na de heildronk aan Z.M. de Koning en het spelen van het
vaderlandslied, kon men aanzitten voor de lekkere feestmaaltijd.
"The Love Stars" zorgden ervoor dat er flink wat gedanst werd tussen
de gangen door. Kwestie van het eten te laten "zakken". De
delegaties van Brussel, Gent en Tongeren, lieten het niet aan hun
hart komen en waagden zich ook op de dansvloer, te midden van hun
Oostendse vrienden
Onze ere-voorzitter J. CHRISTIAENS en voorzitter A. BAROEN,
hielden elk een korte maar zeer gesmaakte toespraak. Daarna was het
de beurt aan de Tongerse voorzitter, H. MARAITE die ons toesprak ter
vervanging van nationaal voorzitter, R. MOORS, afwezig wegens
ziekte. Federaal ondervoorzitter MARAITE mocht ook uitbundig applaus
in ontvangst nemen.
Mevrouw KETELS van "Het Koninginnehof", kreeg bloemen aangeboden
vanwege de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van
Oostende, voor de goede zorgen die ons steeds te beurt vallen in ons
lokaal.
De leden R. LEBEGUE en H. VANDOMMELE kregen dan de medaille van de
federatie opgespeld en daarmee was het plechtig deel van deze
bijzondere dag, afgesloten.
De tombola was van de bovenste plank met talrijke mooie prijzen en
een goede organisatie. Het dansorkest deed er nog een uurtje bij op
algemene aanvraag, want men voelde nog steeds de danskriebel.
Met het gekende "Auld Lang Syne", gezongen door allen en met
begeleiding van "The Love Stars", werd afscheid genomen.
Iedereen beloofde er volgend jaar opnieuw bij te zijn op Zaterdag
19 November. Het was een feest om bovenaan te rangschikken!
R.V.L.
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Postogram aan Z.M, de Koning.
Getrouw aan onze tradities, hebben wij ook dit jaar ter gelegenheid van de viering van Koningsdag, een postogram gestuurd
aan onze Vorst. Ziehier de inhoud :
Aan Zijn Majesteit Koning ALBERT II,
Koninklijk Paleis,
1000 Brussel.
Sire,
Ter gelegenheid van de viering van Koningsdag,; biedt de
Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende,
haar beste wensen aan U en de Koningin.

De voorzitter, het bestuur en de leden, betuigen hierbij
hun trouwe en onwankelbare gehechtheid aan het Vorstenhuis en
aan het Vaderland.
Allen die behoren tot de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende, zijn van uw Majesteiten, de
meest trouwe en eerbiedige dienaars.
De voorzitter,
A. Baroen.
-o-o-o-o-o-oLIDMAATSCHAP van de KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ EX-ONDEROFFICIEREN
Afdeling OOSTENDE (1887) .
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps-, aanvullingsen reserve-), kunnen lid worden van onze vereniging. Hiertoe dient
het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" ingevuld. Dit document is
te bekomen bij de bestuursleden waarvan de namen en adressen te
vinden zijn op de omslag van dit tijdschrift .
Het lidgeld, zijnde 275fr. voor alleenstaanden en 3OOfr. voor een
echtpaar, kan gestort worden op rekening nr. 000-0146912-54, K.M.
der Ex-onderofficieren, 21 Nieuwlandstraat, 8400 Oostende.
-o-o-o-o-o-oBESTUURSVERKIEZING.
Het mandaat van onze bestuursleden heeft een duur van 3 jaar.
Zo wordt op de jaarlijkse statutaire vergadering 1/3 van de
bestuursploeg herkiesbaar gesteld, voor zover zij de wens uitdrukken verder deel uit te maken van dit orgaan.
Zijn herkiesbaar op de statutaire vergadering van 10 maart 1994:
Raoul MARCHAND - Jacques SOMERS - Ray. VAN LOOCKE - Albert VERPOUCKE.
In 1995 zijn herkiesbaar :
André BAROEN - Frans PUYSTIENS - Julien VERMEYLEN.
In 1996 :
Fernand CUYPERS - Theo DEHAEMERS - Louis THEYS.
Wenst u tot het bestuur toe te treden ? Stel dan schriftelijk uw
kandidatuur bij de secretaris. Dit kan tot 28 februari 1994.
R.V.L.

7.

Voorzitter-ter-Ere 0. DEFOOR : 89 Jaar!
Op maandag 18 oktober 93, kwamen de bestuursleden van de K.M.
der Ex-onderofficieren van Oostende, uitzonderlijk bijeen in "Het
Koninginnehof". Reden daartoe was een kleine huldiging van Voorzitter-ter-ere Octaaf DEFOOR, naar aanleiding van zijn verjaardag.
Het was sedert februari 93 dat onze Past-president nog een
vergadering had kunnen bijwonen. Zijn zus, sympathiserend lid G.
DEFOOR, kwam in het begin van het jaar zwaar ten val en werd in
het ziekenhuis opgenomen voor een heelkundig ingrijpen en verdere
verzorging.
Octaaf was voor zus Gaby de solide steun die zij nodig had voor
herstel. Zij is nu aan de beterhand.
Over een kop koffie werd over alles en nog wat gepraat, maar
vooral over de werking van onze vereniging. Het was zeer
gezellig!
. -o-o-o-o-o-

R.V.L

Bezoek aan het Domein RAVERSIJDE.
Buitengewoon mooi weer op dinsdag 19 oktober 93 voor ons bezoek
aan het domein Raversijde, (memoriaal Prins KAREL en openluchtmuseum ATLANTIC WALL).
Wij waren met zo'n 30 opgekomen voor deze prachtige rondgang.
In twee groepen verdeeld, onder de leiding van 2 bekwame gidsen :
confrater Jean MOERMAN en niemand minder dan de deken van de
gidsenkring Lange Nelle, werd eerst de Atlantic Wall bezocht.
Delen uit wereldoorlog I en andere bijgebouwd in wereldoorlog
II, werden gerestaureerd op deskundige wijze. Bunkers, bemanningsverblijven, geschutposities, commando-stellingen en loopgrachten,
werden aangedaan.
Voor het bezoek aan het memoriaal Prins KAREL werden we samengebracht in één groep om rondgeleid te worden door Jean. Dit deel
van het domein toont ons hoe KAREL, Graaf van Vlaanderen, heeft
geleefd vanaf zijn jeugdjaren tot aan zijn dood in 1983.
Onze dank aan Jean MOERMAN voor dit mooi initiatief dat
zeker navolging verdient.
R.V.L. o-o-o-o-oOPROEP!
Het bestuur van de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende, doet een oproep aan alle leden,
weduwen en sympathisanten, om onze vergadering toe te spreken over
een onderwerp naar keuze.
Wij zijn overtuigd dat er in onze rangen, mensen zijn, die
ons kunnen onderhouden over een zaak, een reis, een belevenis
of een avontuur, gedurende zowat een 1/2u of meer, (of minder).
Wie het aandurft komt even praten met de voorzitter of de feestleider. Zij en ook alle leden van het bestuur zullen u bijstaan om
eventuele problemen op te lossen.
Op de redactie van "DE KLAROEN" komt u ook terecht met eventuele
bijdragen voor opname in ons tijdschrift.
R.V.L.

8.
Verslag van onze Dagreis naar KEULEN op 28 September 1993.
Op Dinsdag 28 september gingen de Ex-onderofficieren van
Oostende naar Keulen.
Wij hadden verzameling geblazen aan de parking van de visserijschool John Bauwens om 05.30u. Dat het op dat uur nog zeer stil was,
hoef ik niet te vertellen. Velen liepen er met slaperige oogjes bij,
anderen daarentegen waren reeds zeer opgewekt.
Na de aanwezigheidscontrole van feestleider John, vertrokken we
onder het zachte gebrom van de autocar van GINO TOURS richting
autostrade.
Onze chauffeur was TONY, gekend door velen van ons. De gids
van dienst was E.H. J. BEKAERT van de H. Hartparochie, ex-leraar
aan het K. Atheneum van Bensberg. Iedereen was vol lof over zijn
kennis van zaken en zijn spraakkunst.
Eens voorbij Leuven was het een pracht van een weer. Om 08.15u.
hielden we halt voor een kleine koffiepauze om daarna met volle
moed door het land van Herve te rijden aan een snelheid van 90km/u.
richting Keulen.
Om 09.15u. overschreden we de Belgisch-Duitse grens. Bij het
binnenrijden van Keulen (l0.00u.) reden we langs het militair kwartier O.B.S.D. (Opperbevelhebber Belgische Strijdkrachten Duitsland),
om niet ver van het Maritime Hotel uit te stappen.
Het Maritim Hotel is een prachtig gebouw met talrijke winkeltjes
op het gelijkvloers. Er is tevens een conferentiezaal en vele
luxueuse hotelkamers.
Wij bezochten de St. Maria in Kapitol, een kerk die gewijd is in
1605 en in 1965 een basiliek werd. Deze kerk is volledig gebouwd in
Romaanse stijl. We zagen de ruïnes van de St. Albankerk, trokken
langs de badplaats van de joden (12m. diep) en gingen om 11.55u.
uiteen om het middagmaal te nuttigen.
Om 13.30u. zagen we elkaar terug aan de Dom van Keulen. Deze
beroemde kathedraal (opgericht in Gotische stijl met een torenhoogte van 160m.), staat midden op een prachtig plein. Op een
doordeweekse dag is het hier maar half zo druk maar vanaf mijn
plaats gezien lijkt dit monument net een gigantische bijenkorf.
Ieder toerist schijnt elke steen te willen filmen.
De bewoners van Keulen kunnen we er zo uitpikken; zij lopen het
bouwwerk voorbij zonder het ook maar één blik te gunnen.
Wat u in Keulen ook doet, waar u ook kijkt, overal domineert de
DOM. We kregen dan de uitwendige en de inwendige uitleg over de
kathedraal die voor ons soms een mysterie was. Bij die uitleg
hebben wij als het ware het lichtje in de duisternis gezien.
Na dit alles was het reeds 15.00u. en splitsten we ons in twee
groepen. De ene groep ging de stad verkennen (winkelcentrums), de
andere ging de musea bezoeken.
Wij weten nu dat Keulen de hoofdstad is van de beneden Rijnprovincie en dat zij 98ha. groot is. De oorspronkelijke naam was
Colonia Claidia Arra Agrippitensis, een kolonie gesticht door
Claudius en de geboorteplaats van keizerin Agrippinna, de moeder
van Nero.
De binnenstad, opgericht in 57 na Christus, heeft nog altijd de
wegenstructuur van de Romeinse tijd. De Hohe Strasse, winkelstraat,
is nog altijd de oude Romeinse hoofdstraat van de vroegere Romeinse
vestiging.
In de hoge middeleeuwen trokken de Vlamingen op bedevaart naar
Keulen, de stad van de heilige Drie Koningen. In de 10e eeuw was
dit één van de belangrijkste relikwieën. De stad heeft meer dan 400
bidplaatsen.
Keulen is een groot economisch en cultureel centrum en tevens een
stad met enorm veel verbindingen. Er komen niet minder dan 11
autosnelwegen op de stad af, (in Oostende maar één). Het is een
belangrijk knooppunt van treinverbindingen, telecommunicatie, T.V.
stations en radiozenders.
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KEULEN : vervolg van vorige blz.
Rond de stad hebben we de chemische en andere industriën. Dit
is minder aangenaam maar, de welstand van Keulen is daarop gebaseerd, (Shell-raffinaderij, Ford-fabrieken, tractorfabrieken
met als bekendste Deutz en nog vele andere bedrijven).
Ook de scheepvaart is er zeer bloeiend.
Het station staat midden in de stad. De spoorwegbrug is recht op
het koor van de Dom gericht. Dit is zo uitdrukkelijk bedoeld want,
de Dom die wij kennen, is pas voltooid in 1880 terzelfdertijd als de
aanleg van de spoorweg. De toenmalige keizer van Duitsland wilde
het verleden en de toekomst verenigen, vandaar dat hij het plan
uitdacht van het samengaan van de Gothische kunst en de toenmalige
ijzerconstructie.
Rond Keulen zijn er 3 ringen :
- de kring van de autowegen,
- de kring van de Hurtels (militaire ring),
- de eigenlijke ring.
De middeleeuwse omwalling is afgebroken in de 19e eeuw en dit tot
spijt van alle inwoners. Keulen heeft een bevolking van één miljoen
inwoners. Het aantal vreemdelingen schat men op 30 %.
Eén der beroemdste burgemeesters was Conrad Adenauer van 1927
tot 1933. Hij werd afgezet onder het nazibewind en is opnieuw opgedoken na de oorlog. Dank zij hem werd rond de stad een gordel van
groen opgetrokken, hetgeen men nu de longen van Keulen noemt.
Om 17.45u. waren we allemaal aan de DOM van waar we gezamenlijk
naar de bus stapten om te vertrekken richting België. Onderweg nog
een kleine stop en bij aankomst te Oostende was het 23.10u. Het was
bij het uitstappen niet meer zo stil als 's morgens bij vertrek,
want de gesprekken gingen verder over deze prachtige dag.
De afwezigen hadden weer eens ongelijk.
Charles V.
-o-o-o-o-oDAGREIS naar TONGEREN : Zaterdag 02 OKT 93.
04.40u. De wekkerradio speelt een deuntje - nachtradio noemen ze
dat - ik noem dat vervelend zo vroeg gewekt te worden.
Voor de tweede maal in één week vroeg uit de veren. Maar
't zal wel de moeite zijn, zoals altijd met de Ex'ers.
Een klein ontbijt wordt genomen want we stoppen niet zoals op weg naar Keulen. Ik heb geen haardroger nodig en
we zijn op tijd aan St.Jan.
09.10u. Aankomst Tongeren, grote markt, onmiddellijk op zoek naar
AMBIORIX. "Weg, is hij weg?" "Natuurlijk hij is met verlof".
"Neen hij is naar de nieuwkuis".
Tijd voor koffie met toiletbezoek en opnieuw verzamelen.
09.45u. Hartelijke verwelkoming door het bestuur van de Tongerse
afdeling.
We worden in 2 groepen verdeeld : eerste groep rondrit per
bus, tweede groep basiliekrondgang te voet.
Met de eerste groep op rondreis voor een Romeinse Toer met
de bus en een zeer vlotte stadsgids met grondige kennis van
de oudste stad van België. Een aantal Tongenaars vergezelde
ons, (kwestie van hun stad een beetje beter te leren
kennen). We rijden langs de 1.200m lange stadsmuur daterend
uit de 2e en 3e eeuw, de stadspoorten en de oudste
gevangenis van ons land.
Wij toeren dan door het heuvelachtige Haspengouwse landschap: fruitteelt viert er hoogtij. Jona Gold appelen en
Conference peren zijn de voornaamste opbrengsten.

10.

TONGEREN : vervolg van vorige bladzijde.
Via Piringen rijden we naar Koninksem. Onderweg zien we
een Tumulus (grafheuvel) en een vierkantse hoeve uit 1827.
Op de toegangsweg naar Tongeren zien we de basiliek,
zichtbaar van op alle toegangswegen naar de stad. Rijdend
langs lanen genoemd naar Romeinse krijgers, komen wij
terug op ons RV-punt: de grote markt. We wisselen van
programma en vangen de wandeling aan met een bezoek aan
de basiliek. Een Christus-beeld uit de 12e eeuw siert de
ingang. De Basiliek van Tongeren is van het zelfdragend
type met zuilengang. We zien ook nog de zwarte Madonna
die wit geworden is. Ook prachtige beglazing en nog veel
meer.
Aan het Vrijthof doet onze gids opmerken dat de stad op
een heuvel gebouwd is. We bezoeken dan het Begijnhof dat
uit 7 straatjes bestaat. Het is geen gesloten plaats meer
zoals wij ze meestal kennen. De Corverstraat (mandenmaker)
toont aan dat ook hier straatnamen gekozen werden volgens
de beroepen die er werden beoefend. Langs de woning van de
grootmeesteres van het begijnhof (1655), voorbij het
Brouwers-huis (1644), de Begijnhofkerk (1294) en de
St.Catharinastraat, (van het wiel, je weet wel hé),
wandelen we terug naar onze vertrekplaats, de grote markt.
De geschiedenis leert ons dat Tongeren eerst bewoond was
door de Eburonen die, onder leiding van Ambiorix, strijd
leverden tegen de legioenen van Caesar. Nadien groeide de
stad uit tot een voornaam Romeins militair- en handelscentrum. Het eerste bisdom der Nederlanden werd er
gesticht. Nadien verhuisde de bisschopszetel naar Luik.
In de 13e eeuw ontstonden nieuwe muren met o.m. de
Moere-poort en kreeg Tongeren stadsrechten. Er volgden
nog verschillende belegeringen en plunderingen, o.m.
door Karel de Stoute.
12.45u. Na een verwelkoming van de voorzitter van de afdeling
Tongeren gaan we aan tafel. De plaatsen zijn zorgvuldig
aangeduid en alles is tot in de puntjes voorbereid en
verzorgd. De maaltijd is uitstekend, goede bediening en
aangepaste muziek met spelletjes, soms geregisseerd door
onze eigen dansgroep. Tussendoor worden eretekens
opgespeld door de nationale voorzitter.
Met spijt werden afscheidswoorden"' gewisseld waarvan we
onthouden : "Oostende heeft ons feest doen slagen",
woorden van de Tongerse voorzitter.
20.30u. Verzameling voor de laatste maal aan de grote markt voor
de terugreis. "Waar is de bus?"
"De bus?"; "De chauffeur is erom".
"Ja? - Waar blijft hij dan?".
De chauffeur komt terug zonder bus! Een ongeval? Neen,
voetbal in Tongeren! De bus is geblokkeerd.
Een korte wandeling en een, twee, drie, hup, de auto
was uit de weg en weg waren wij.
23.35u. Terug aan St.Jan, vermoeid maar uiterst voldaan. Dank aan
de voorzitter, het bestuur en onze reisleider John die ook
nog optrad als promotiemeisje voor onze stad op het feest
in Tongeren. Tot een volgende keer.
R.V.
-o-o-o-o-o-o-o-o-

11.
Sergeant Peter VAN ASSCHE de prijs L.O & S. K.M. Ex-Onderofficieren .
De prijs K.M. der Ex-onderofficieren van Oostende voor de beste
leerling in de L.O. & Sport bij de 2S.O.Ö. te Zedelgem, werd dit.
jaar toegekend aan SGT. P, VAN ASSCHE, Op de photo wordt hem het
beeldje overhandigd door voorzitter A. BAROEN,

Wij hopen P. VAN ASSCHE op een van onze samenkomsten voor te
stellen. In afwachting hebben wij hem gevraagd, langs korpsadjudant
W. HOPPE om, zijn levensloop te laten geworden:
"Mijn naam is Peter Van Assche, 18 jaar oud, geboren op 24
september 1975, te Kortrijk. Ik woon wel al mijn hele leven in
Zwegegem. Thuis ben ik de oudste van 3. Ik heb nog een zus van 15
en een broer van 13. Mijn grootste hobby is atletiek, middellange
en lange afstand, maar ook beluister ik graag muziek, werk ik graag
op computer, reis ik graag en ga ik ook graag wel eens uit."
"Na het lager onderwijs starte ik het secundair onderwijs in het
St.Amandscollege - Zuid te Kortrijk, waar ik Wiskunde - Economie
volgde. Daarna liep ik school in het Gemeentelijk Instituut te
Zwevegem, waar ik Industriële Wetenschappen volgde. Na het 4e jaar
legde ik het ingangsexamen af en kwam ik naar de 2de School voor
Onderofficieren."
"Het leger was voor mij, waarschijnlijk zoals voor vele andere
jongens, een jongensdroom. Van kleins af wou ik piloot worden, toen
mijn vader mij voor het eerst meenam naar de vliegshow in Koksijde.
Maar, aangezien de eisen om piloot te worden mij iets te zwaar
leken, koos ik dan voor de landmacht en een carrière als onderofficier . "
"Ik zou later graag, als het enigszins mogelijk is, ingedeeld
worden bij de tanks of de Recce's."
P. Van Assche. o-o-o-o-o-o-o-

12.
WELKE DOKUMENTEN MOET U HOUDEN ?

Laden en dozen die uitpuilen van de dokumenten, fakturen en
andere paperassen... Al zo vaak hebt u de bedenking gemaakt dat
het zo niet langer kan. Alleen stelt u "de grote schoonmaak"
steeds maar weer uit : u vreest essentiële dokumenten naar de
papiermand te verbannen, waardoor u misschien het slachtoffer
wordt van uw weggooi-aktie.
Wij helpen u het bos te zien doorheen de bomen. Wij sommen de
dokumenten op die u beter niet weggooit en geven telkens op hoelang
u ze moet houden. Voor die termijn zijn we in de eerste plaats
uitgegaan van wat men de verjaringstermijn noemt. Wanneer u uw rechten
pas na die periode uitoefent (u eist b.v. een betaling), kan u ze
niet meer voor de rechtbank laten gelden. Zo kan een huurder na 5
jaar niet meer worden verplicht achterstallige huur te betalen : in
dat geval is de schuld al verjaard.
Vervolgens hebben we daar een schepje gezond verstand aan
toegevoegd. Wanneer men de wettekst letterlijk volgt, zou men
bepaalde dokumenten immers zijn hele leven lang - of bijna toch moeten houden. Fakturen van gas en electriciteit b.v. verjaren pas
na 30 jaar! Het zou ons echter sterk verbazen dat een gasmaatschappij na 5 jaar nog met onbetaalde rekeningen voor de dag
komt. Daarom vinden wij het niet nodig dergelijke fakturen langer
dan 5 jaar te houden. BANK.
1. Rekeningsafschriften :
- 3 jaar, (sommige afschriften iets langer houden, b.v. het
bewijs van huurgeldstorting - zoals eerder gezegd - 5 jaar).
2. Leningskontrakten en bewijzen van terugbetaling :
- 3 jaar na de laatste maandelijkse afbetaling.
VERZEKERINGEN.

1. Verzekeringskontrakten, (brand, burgerlijke aansprakelijkheid
gezin, enz.) :
- 3 jaar na het verstrijke van de polis.
2. Betalingsbewijs van de premies :
- 3 jaar.
FAMILIE.

1. Trouwboekje :
- Heel uw leven
2. Huwelijkskontrakt :
- Heel uw leven.
3. Aangift van de nalatenschap :
- 10 jaar (werd u echter gekontoleerd door de fiskus, b.v.
vraag om toelichting bij uw aangifte, dan moet u het dokument
nog langer houden).
4. Definitief echtscheidingsvonnis :
- Heel uw leven: een echtscheiding is maar effektief wanneer ze
in het register van de burgerlijke' stand werd overgeschreven.
Bewaar het bewijs daarvan eveneens heel uw leven. Ook de over
eenkomst n.a.v. een echtscheiding met onderlinge toestemming
moet u heel uw leven lang bewaren.
GEZONDHEID.

1. Fakturen van ziekenhuizen en de betalingsbewijzen daarvan :
- 10 jaar moet volstaan.
2. Medisch dossier , röntgenphoto's :
- Heel uw leven.

13.
DOKUMENTEN (vervolg).
WONING.
1. Huurkontrakt, plaatsbeschrijving bij de aanvang van de huur,
betalingsbewijs van de huurwaarborg, kopie van de opzeggingsbrief met afgiftebewijs van de aangetekende verzending:
- Tot het einde van de huurovereenkomst of tot de eventuele
problemen met de verhuurder definitief zijn afgehandeld.
2. Betalingsbewijzen van de huur:
- 5 jaar.
3. Aankoopakte van een onroerend goed of stuk grond:
- Zolang u er eigenaar van bent.
4. Basisakte met de regels i.v.m. de medeëigendom van een flat
gebouw:
- Zolang u medeëigenaar bent.
5. Dokumenten i.v.m. het beheer van de medeëigendom (notulen van
de algemene vergaderingen, jaarlijkse rekeningen, enz.:
- 10 jaar moet volstaan.
6. Bouwaanvraag, bouwvergunning, plan van de architekt:
- Zolang het gebouw er staat.
7. Dokumenten i.v.m. bouwwerkzaamheden of ingrijpende verbouwingen:
- 10 jaar na de werkzaamheden.
8. Bestek en bestelbon voor kleine werkzaamheden (b.v. van een
loodgieter):
- Tot de faktuur vereffend is.
9. Fakturen die u hebt vereffend voor werkzaamheden in huis:
- 2 of 3 jaar voor kleine en ten minste 10 jaar voor grote op
drachten.
10. Akte i.v.m. de hypoteeklening en bewijzen van terugbetaling:
- 10 jaar na de volledige terugbetaling.
11. Fakturen (en de betalingsbewijzen ervan) voor gas,
electriciteit,
water, telefoon en kabel-t.v.:
- 5 jaar zou moeten volstaan.
12. Aankoopfakturen van electrische huishoudapparaten en meubels:
- Zolang de goederen in uw bezit zijn.
13. Waarborgkaarten (vaatwasser, tv, boormachine, stofzuiger, enz.):
- Tot de waarborg verstreken is.
FISKUS.
1. Kopie van de belastingsaangift, bewijsmateriaal van de uit
gaven die u in mindering hebt gebracht, alle dokumenten m.b.t.
belastbare inkomsten, enz.:
- 3 jaar na het jaar waarin u de betrokken inkomsten hebt ont
vangen. 1991 moet u dus tot eind 1994 houden.
2. Aanslagbiljet en betalingsbewijs van alle belastingen en taksen:
- 5 jaar.
3. Bewijs dat u niet-belastbare inkomsten hebt ontvangen:
- Ten minste 10 jaar.
AUTO.
f

1. Rijbewijs:
- Heel uw leven.
2. Aankoopfaktuur:
- Zolang de auto van u is.

^

-o-o-o-o-

DOKUMENTEN (vervolg).
3. Inschrijvingsbewijs (grijze kaart) en gelijkvormigheidsattest:
- Zolang de auto van u is.
4. Verzekeringsbewijs (groene kaart) en bewijs van keuring:
- Tot de vervaldatum.
5. Betalingsbewijs van de verkeersbelasting:
- 3 jaar.

14.

WERK EN SOCIALE ZEKERHEID:

1. Diploma's:
- Heel uw leven.
2. Arbeidsovereenkomst:
- l jaar na het einde ervan (opzegging inkluis), tenzij er een
geschil hangende is.
3. Individuele afrekening van de bezoldiging die uw werkgever u
elk jaar geeft:
- Tot u met pensioen gaat.
4. Ontslag- of afdankingsbrief:
- l jaar na het einde van de opzegging.
5. Loonfiches:
- Tot u de eerder vermelde individuele afrekening hebt gekregen.
6. Jaarlijkse pensioenfiches van de ASLK:
- Tot u met pensioen gaat.
7. Bewijs van de pensioenaanvraag:
- Tot de eerste uitbetaling.
8. Strookje van de postassignatie waarmee uw pensioen werd uitge
keerd :
- 6 maanden.
9. Betalingsbewijs van uw werkloosheidsuitkering (strookje van de
postassignatie of afschrift van uw zichtrekening):
- 3 jaar.
10. Betalingsbewijs van de kinderbijslag:
- 5 jaar.
11. Betalingsbewijs van het vakantiegeld:
- 3 jaar.
12. Betalingsbewijs van de uitkering n.a.v. een arbeidsongeval:
- 3 jaar.
13. Betalingsbewijs van de uitkering n.a.v. een beroepsziekte:
- Heel uw leven.
(Uit BUDGET & RECHT nr. 101, februari 1992)
TEST-AANKOOP - Hollandstraat 13 - 1060 Brussel.
-o-o-o-o-o-o-o-oBELANGRIJK BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER.

In ons nummer 4/93 hebben wij melding gemaakt van de aanpassing
van het lidgeld. Na overleg met de verzekeringsmaatschappij blijkt
dat de K.M. Ex-onderofficieren van Oostende, aansprakelijkheid
draagt, tegenover al haar aangeslotenen, (effectieve leden, echtgenoten of gelijkgestelden, weduwen en sympathisanten). Dientengevolge zal het lidgeld voor 1994 als volgt worden aangepast :
- 275fr. voor alleenstaanden;
- 300fr. voor echtparen en gelijkgestelden.

15.
11 NOVEMBER

:

IN FLANDERS FIELDS.

In ons nummer 1/92, blz.3, vindt men het meest gekende oorlogsgedicht, geschreven in Mei 1915 door Lt.Col. Dr. John McCrae.
Onlangs vonden wij de vertaling van de hand van Herwig Verleyen.
IN VLAANDERENS VELDEN.

In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen tussen de kruisen, rij
aan rij ontsproten, die onze plaats aanwijzen. En aan de hemel
blijven de leeuweriken dapper vliegen en kwelen, tussen 't geschut
beneden nauwelijks te horen.
Wij zijn de doden. Enkele dagen geleden nog leefden we,
sneuvelden, zagen de gloed van de avondzon, beminden en
werden bemind en nu liggen wij gevelden, in Vlaanderens
velden.
Zet onze strijd met de vijand verder.
Met stervende handen reiken wij u over
de toorts. Aan u haar hoog te dragen.
Doet gij dit niet, dan zullen wij in deze aarde
geen rust kennen, ondanks de klaprozen
in Vlaanderens velden.
Elk jaar wordt een herdenkingsfakkel vanuit Groot-Brittanië,
naar België gebracht op 9 november. Deze toorts herinnert ons
aan het ultieme offer van zovele jonge soldaten.
R.V.L.
-o-o-o-o2SOO ZEDELGEM : Schooljaar 1993-1994.
Peter van de Promotie : Adjt. Raymond VAN REMOORTELE.
Adjudant VAN REMOORTELE werd geboren te Oostende op 4 juni 1921.
In de meidagen van 1940 vlucht de familie naar Groot-Brittanië. Op 9
december 1940 vervoegde hij de in juli opgerichte Brigade Piron en
krijgt het stamnummer 0952.
Korporaal VAN REMOORTELE dient in de 3de Onafhankelijke Cie. Op 7
januari 1944 wordt hij aangeduid om de cursus kandidaatonderluitenant te volgen. Hij slaagt met succes en vervoegt bij zijn
terugkeeer de 2de Onafhankelijke Cie. In deze eenheid wordt hij
sergeant benoemd op 14 juli 1944. Hij neemt deel aan de veldtocht in
Normandië met het 5de peloton, na inscheping op 3 augustus
In de nacht van 14 op 15 augustus wordt zijn pelotonoverste bij
een raid te Sallenelles, zwaar gekwetst. Raymond neemt hem op de
schouders en slaagt erin hem terug in de bevriende linies te
brengen. Voor zijn moedige daad benoemt Kolonel PIRON hem tot 1ste
sergeant met voordracht tot de graad van adjudant. Deze wordt hem
toegekend op 16 augustus.
Nauwelijks één dag later is het vijfde peloton terug in de
vuurlinies. Onder bevel van Adjudant VAN REMOORTELE wordt een
versterkte patrouille uitgezonden om de sterkte van de vijand na te
gaan voor de dageraad aanbreekt. Deze patrouille loopt vast in een
mijnenveld en komt onder hevig vijandelijk machinegeweervuur.
Ondanks zijn door projektielen doorkerfd been, weigert Adjudant
VAN REMOORTELE zich te laten terugbrengen vooraleer de gewonde
manschappen, op zijn bevel, geëvacueerd zijn.
Bij het ochtengloren barst een hevig mortiervuur los. Raymond VAN
REMOORTELE wordt dodelijk getroffen. Amper 23 jaar oud, wordt hij,
in het bijzijn van Generaal PIRON, ter aarde besteld op het kerkhof
van Ranville.
Op zondag 23 november 1947 wordt hij plechtig bijgezet in de
familiegrafkelder op het kerkhof aan de Stuiverstraat te Oostende.
Zijn gedachtenis wordt in ere gehouden door de Nationale Federatie
van Oudstrijders Brigade PIRON.

16.

IN MEMORIAM.
René GOMBERT.
Op vrijdag l oktober 1993 is confrater René GOMBERT overleden.
Hij werd geboren te Oostende op IA juli 1914. Na zijn loopbaan bij
de Zeemacht sloot hij zich aan bij onze vereniging op 20 maart 83 en
kreeg stamnummer 588.
René was een zeer gewaardeerde collega en was bij de Marine gekend
als "paatje". Met zijn zachte geaardheid en vriendelijkheid tegenover allen,was hij een zeer graag geziene mens.
Hij was oudstrijder R.N.S.B. en werd in het bijzijn van talrijke
leden van vaderlandslievende maatschappijen en de vaandels, ten
grave gedragen op woensdag 6 oktober 93. De dienst ging door in de
O.L.V. Koninginnekerk van Mariakerke-Oostende.
Een afvaardiging van ons bestuur met vaandel was aanwezig. Onze
innige deelneming aan de familie.
Gustaaf MAKELBERGE.
Nog een oudstrijder R.N.S.B en ex-onderofficier is overleden :
onze goede vriend Gustaaf MAKELBERGE. Hij was lid van onze vereniging sedert 15 april 1983 met aansluitingsnummer 587. Gustaaf was ook
gewezen onderofficier van onze Zeemacht en door allen gekend. Hij
was een optimist en ging met gulle lach door zee, Zolang zijn
gezondheidstoestand het toeliet was hij tegenwoordig op onze
bijeenkomsten, samen met echtgenote Margariet.
Hij werd te Oostende geboren op 19 januari 1911 en is overleden
op 17 november 93. De begrafenisplechtigheid ging door op dinsdag
23 november eveneens in de O.L.V. Koninginnekerk te Oostende.
Een delegatie van het bestuur met ons vaandel was aanwezig alsook
talrijke oudstrijders, niettegenstaande het bar slechte weer. Onze
innige deelneming aan mv. MAKELBERGE en de familie.
Hector DUTRQN.
Ons oudste lid is overleden. Adjudant-le.KI. van het 3e Linie
Regiment Hector DUTRON, was lid van de K.M. der Ex-onderofficieren
sedert 16 februari 1947, (lid nr.309). Hij was een der laatsten van
het taaie ras der oud-strijders 1914-1918 en ook van 1940-1945.
Hector werd te Oostende geboren op 21 juli 1896. Hij vierde dus
zijn verjaardag op onze nationale feestdag en er werd hem dan ook de
laatste jaren hulde gebracht op de plechtige viering van dit feest,
door de burgerlijke en militaire overheden.
Hij was drager van vele eervolle
onderscheidingen. Hector is overleden
op 25 november 93. De plechtige
uitvaartdienst greep plaats op
woensdag l december in de St.
Franciscuskerk.
Het bestuur van onze maatschappij met
het vaandel, bracht hem, samen met vele
andere vaderlandslievende verenigingen,
een laatste hulde.
Aan de familie van Hector DUTRON
betuigen wij langs deze weg nogmaals
onze innige deelneming.
Zo hebben wij op korte tijd, drie van
onze trouwe leden verloren. In onze
kring van ex-onderofficieren, gewezen
collega's blijven wij hen gedenken.

