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DE KLAROEN
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
Ex-ONDEROFFICIEREN
van de Krijgsmacht

AFDELING OOSTENDE
= = = 9e jaargang = = = = = = = = = = = = = = = Nr. 1/95 = = =
Het Woord is aan Voorzitter André BAROEN.
Waarde confraters, dames en heren,
Het jaar 1994 loopt straks ten einde. Ik dank U allen voor de
finaciële steun en uw deelname aan onze aktiviteiten.
Gedurende het verlopen jaar mochten wij telkens rekenen op uw
aanwezigheid op de maandelijkse ledenvergaderingen. Dank zij het
bestuur en de medewerking van onze leden, waren wij in de
mogelijkheid U interessante voordrachten met of zonder videofilm, te
brengen.
Het jaar 1994 werd gekenmerkt door tal van bijkomende plechtigheden,
zoals de 50e verjaardag van "D" dag en de bevrijding van België. Ook
op 31 juli werd een mis opgedragen ter herdenking van het overlijden
van Koning BOUDEWIJN.
Onze Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren, afdeling
Oostende, doet het zeer goed. Er heerst een goede geest en
vriendschap en kameraadschap ontbreken zeker niet. Dank aan onze
bestuursleden voor hun bijna dagelijkse inzet ten voordele van onze
vereniging, die nu haar 108 jaar bestaan is ingegaan. Zeker geen
klein feit waarop wij allen fier kunnen zijn.
Leden die door omstandigheden weerhouden zijn en niet kunnen
deelnemen aan onze aktiviteiten, worden toch ingelicht via ons
tijdschrift "DE KLAROEN", over alles dat reilt en zeilt bij ons.
Beste vrienden, om te eindigen, wens ik U en uw families, een
vrolijk Kerstfeest en een GelukKig Nieuwjaar 1995.
Mogen jullie het geluk kennen en gespaard blijven van ziekten en
tegenslagen.
A.B.
ooooooooooooooooo
ooooooooooooooo

LIDKAARTEN 1995.
De lidkaarten 1995 worden aan de leden toegestuurd in dit
tijdschrift ingesloten. Uiteraard is dit alleen het geval indien het
lid (of sympathisant), in orde is met zijn of haar bijdrage voor
1995.
T.D.
oooooo
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AKTIVITEITENKALENDER.

1. Ledenvergaderingen.
De maandelijkse ledenvergaderingen van onze vereniging gaan
door op de 2de donderdag van de maand, om 14.30u., tenzij
anders vermeld. Voor wie het moeilijk is om naar ons lokaal,
"Het Koninginnehof" te komen, kan een der bestuursleden verwittigen. In overleg met de bestuursploeg zal voor een oplossing worden gezorgd. Adressen en telefoonnummers van de
leden van de raad van bestuur, zijn achteraan in dit tijdschrift te vinden.
- Donderdag 12 januari 95 :
- verwelkoming en nieuwjaarswensen van de voorzitter,
- voorlezing verslag en mededelingen,
- nieuwjaarsdrink,
- bingospel en tombola,
- koffietafel.
- Donderdag 9 februari 95 :
- woord van de voorzitter,
- voorlezing verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "Jongeren (z)onder Drugs" door de h. D. VANLANDEGHE
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 9 maart 95 : statutaire vergadering;
- woord van de voorzitter,
- verslag en mdededelingen,
- voordracht "Posters en Uitdrukkingen" door de h. R. DESNERCK,
- bestuursverkiezingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 13 april 95 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht "Ongeval op de Weg" door de politie van Oostende,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 11 mei 95 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht "Het Loodswezen" door het Loodswezen van Oostende,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 8 juni 95 :
- woord van de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- bingospel,
- koffietafel en tombola.
2. Etentjes in "Het Koninginnehof".
Lekker eten, kaarten en bingospelen, het kan allemaal, om de 3
weken in ons lokaal. Meer inlichtingen en inschrijven bij onze
vaandeldrager, Julien VERMEYLEN : tel. (059) 70 94 09.
Afspraak om 12.30u. (aan tafel om 13.00u.),op volgende data : 09
JAN, 30 JAN, 20 FEB, 13 MAR, 3 APR, 24 APR, 15 MEI, 5 JUN, 26
JUN, 17 JUL, 07 AUG, 28 AUG, 18 SEP, 09 OKT, 30 OKT, 20 NOV, 11
DEC.
3 . Bestuursvergaderingen.
De leden van het bestuur komen samen op : 06 JAN, 03 FEB, 03 MAR,
07 APR, 05 MEI, 02 JUN, 07 JUL, 04 AUG, 08 SEP, 06 OKT, 03 NOV
en 8 DEC

LEDENVERGADERINGEN.
Vergadering van 9 juni 1994.
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We waren slechts met 61 op deze vergadering aanwezig toen de
voorzitter allen welkom heette. Duidelijk een einde seizoen bijeenkomst met velen reeds met vakantie.
Er werd één minuut stilte in acht genomen voor de overledenen.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en goedgekeurd .
De voorzitter neemt het woord en meldt dat "De Klaroen" nr.3/94
klaar is voor de druk. Hij denkt dat iedereen in het bezit zal zijn
van het tijdschrift tegen 24 juni.
De verdere ledenvergaderingen dit jaar gaan door op 8 SEP -13 OKT
- 10 NOV en 8 DEC. Wij vieren Koningsdag op zaterdag 19 NOV. Al deze
informatie is in "De Klaroen" te vinden.
De afdeling Tongeren bracht ons een bezoek op 10 mei en André
BARDEN brengt verslag uit over het verloop van die dag. Het jaarlijks
banket van deze collega's gaat door op 15 OKT en zal naar alle
waarschijnlijkheid gekoppeld worden aan een bezoek aan de stad
Tongeren met begeleiding.
De afdeling Kortrijk viert Koningsdag op zondag 20 NOV zodat het
practisch onmogelijk is om aldaar aanwezig te zijn gezien ons feest
daags voordien plaats heeft.
Het bingospel wordt ingezet onder de leiding van Frans PUYSTIENS
en Fernand CUYPERS-. Er zijn niet minder dan 15 prijzen te winnen.
Dan komen de wafels en pannekoeken aan en kunnen we biljetten voor
de tombola aanschaffen.
Na nog wat gezellig keuvelen komt de trekking en kunnen velen met
één of meer prijzen naar huis. Het was toen 17.00u.
-o-o-o-o-oVergadering van 8 september 1994.
Het moet zijn dat de spreekbeurt "De Huurwet" de belangstelling
wegdroeg van vele gewezen onderofficieren, want, we waren met 98
opgekomen.
De voorzitter vroeg bij het openen van de vergadering, een minuut
stilte voor onze overledenen en gaf dadelijk het woord aan de
feestleider. Deze stelde meester P. BOUTENS voor, onze spreker voor
deze namiddag.
Advokaat BOUTENS, reserve-officier en gekend door verschillende
leden, gaf ons een overzicht van de huurwet van 1991. Hij behandelde
achtereenvolgens de rechten en plichten van de verhuurder en deze
van de huurder. Hij gaf commentaar bij verschillende punten van de
wet en besprak het typisch Belgisch verschijnsel : de uitzonderingen. Ook zijn ervaringen in het uitvoeren van zijn praktijk,
kwamen soms aan bod om als voorbeeld te dienen.
Tot slot volgde nog een overzicht van het Belgisch rechtsysteem.
Veel applaus voor meester BOUTENS en hij mocht van John een
geschenkje in ontvangst nemen.
Dan kwamen pannekoeken en wafels voor de liefhebbers.
De secretaris las vervolgens het verslag van de vorige vergadering. De voorzitter gaf een overzicht van de komende aktiviteiten en
het nakend verschijnen van "De Klaroen" nr. 4/94.
De feestleider kreeg het woord om mede te delen dat de voordrachten van oktober en november, werden verwisseld. Ook zijn er nog
enkele plaatsen beschikbaar voor de reis van 15 SEP 94 en worden de
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inschrijvingen voor Tongeren (15 OKT), geopend.
John gaf nog een overzicht van het programma 1995 en de menu van
Koningsdag 1994.
Toen heette de voorzitter de leden welkom die voor de eerste maal
op een ledenvergadering aanwezig zijn. De confraters Guido GELOOF,
Willy D'HONDT, Pierre KIMPE en Gustaaf VAN LEKE, allen vergezeld van
hun dames, mochten een hartelijk welkom in ontvangst
nemen.
De tombola kon beginnen. Weeral een vaste traditie bij de prijswinnaars : wie veel loten koopt, wint veel prijzen en wie voor de
eerste maal aanwezig is, doet dat ook; niet waar Willy D'HONDT ?
De vergadering werd om 17.25u. beëindigd.
-o-o-o-o-o-

Vergadering van 13 oktober 1994.
Om technische redenen had deze vergadering plaats in de grote zaal
van "Het Koninginnehof".
De voorzitter begroette de 85 opgekomen leden. Een minuut stilte
werd in acht genomen.
De feestleider leidde de gastspreker, Adjudant Chef W. HOPPE,
korpsadjudant van de 2SOO, in. Bij middel van een videofilm gaf de
R.S.M, een overzicht van het leven in de school voor onderofficieren. Achteraf werden door de spreker nog enkele numerieke
details gegeven en konden de belanghebbende "grootouders", nog
vragen stellen, of een info-boekje meenemen.
Werner HOPPE kreeg een warm applaus, alsook een geschenk en een
uitnodiging voor het bijwonen van "Koningsdag".
Menig ex-onderofficier heeft een verschil kunnen opmaken tussen
hun periode en nu !
De voorzitter handelde verder het administratief gedeelte af, met
het aankondigen van de aktiviteiten voor de komende maanden. Ook de
nieuwe leden, Yvan VANSTEENE en Antoine DEMEULENAERE, werden
voorgesteld.
Er werd beslist een postogram te sturen aan Voorzitter-ter-Ere
Octaaf DEFOOR, ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag.
De feestleider gaf nog enkele richtlijnen aangaande het banket en
de komende dagreizen. Met het voorlezen van het verslag van de
vorige vergadering, aangenomen zonder opmerkingen, was het administratief gedeelte ten einde.
De pannekoeken en wafels waren aan de beurt.
Tijdens een gezellig "keuveluurtje" werden de tombolabiljetten
door Christiane verkocht. Achteraf mocht menigeen met een prijs
voldaan huiswaarts keren.
-o-o-o-o-oM.I.L.A.C. Bestaat niet meer.
---------------------------------------------De organisatie MILAC gesticht om het lot van de dienstplichtigen
te behartigen, houdt op te bestaan per 23 oktober 1994.
Een academische zitting in Bornem, met talrijke toespraken van
hooggeplaatste burgers en militairen, bevestigde de afschaffing.
De vereniging zal onder een andere naam, zich inzetten ten bate
van de jonge beroepsvrijwilligers.
-o-o-o-o-
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Vergadering van 10 november 1994.
De vergadering ging door in de grote zaal van "Het Koninginnehof".
Om 14.30u. begroette de feestleider in naam van devoorzitter,
de 78 opgekomen leden en verontschuldigde de afwezige bestuursleden.
Vervolgens werd één minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de
overleden leden.
Feestleider VERPOUCKE J. stelde de gastspreker,de h. HUBRECHSEN
voor. Het onderwerp van zijn voordracht: "Het Militair Hospitaal van
Oostende".
Reeds in het jaar 1623 was er volgens de archieven,alhier in de
Oostendse vestingen een militair hospitaal. Onder de diverse bezettingen, (Spaanse, Engelse, Franse en Hollandse) werden hospitalen
voor militairen gebouwd.
Inboedel en kosten waren toen reeds ten laste van de inwoners
want, in de burger hospitalen werden de militairen geweigerd. Dit was
zo tot in de 20e eeuw zodat er een absolute noodzakelijkheid was
voor militaire gasthuizen.
Het door ons gekende M.H. van Oostende werd gebouwd in 1913, met
een capaciteit van 136 bedden en als bijzondere troef, de alom
bekende zeekuur. Gedurende beide wereldoorlogen werd het M.H. bezet
door de Duitsers en daarna door de Engelsen.
In 1965 werd het paviljoen Koningin FABIOLA ingehuldigd. In 1989
werd het militair ziekenhuis een Polikliniek. De sluiting volgde op
31 december 1993 tot spijt van menig militair.
De spreker mocht een geschenk en applaus in ontvangst nemen van de
leden.
:- - • ' i

Om 16.00u. werd het administratief gedeelte afgehandeld. De
komende aktiviteiten werden voorgelezen.
Twee nieuwe leden werden voorgesteld : de confr. BOMBEECK en
OPDORP.
De traditionele pannekoeken en wafels werden niet vergeten en het
was tijd om de lotjes te verkopen voor de tombola.
Om 16.45u. gingen we over tot de trekking onder de leiding van
confrater PUYSTIENS en met de medewerking van confraters CUYPERS en
VERMEYLEN.
De aanwezige leden werden bedankt voor hun komst en afspraak werd
gemaakt voor 19 NOV 94, Koningsdag.
-o-o-o-o-oNIEUWE LEDEN :

758. OPDORP Etienne
ADJ.
b.d. L.M.
759. DEMEULENAERE Antoine
ADC.
b.d. L.M.
760. CROMBEZ LUC
ADJ.
b.d. L.M.
761. VANSTEENE Yvan
ADJ.
b.d. L.M.
762. VAN HOOREBEKE Romain
ADJ.
b.d. L.M.
763. BOMBEECK Willy
ADC.
b.d. Lu.M. **
N.V.D.R. : confrater W. BOMBEECK is de gekende meteoroloog van de
Luchtmacht die gedurende vele jaren weerberichten bracht op de B.R.T.
Hartelijk welkom aan alle nieuwaangeslotenen. Wij hopen u veel te
ontmoeten op onze bijeenkomsten.

R.V.L.
- O- O- O- O- O-
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Verslag Dagreis naar Zuid-West-Vlaanderen op 15 September 94.
Deze dagreis werd ons aangeboden door de bekende touroperator, V.A.J.
Het weer stond ook helemaal in het teken- van de herfst. Er vielen buien
en een gure wind blies uit west en noordwest. Maar niets kon ons deren,
in Zuid-West-Vlaanderen kwam men de zon tegen! Ten minste voor ons toch!
Ja, als engeltjes reizen is -het altijd mooi weer.
Guido was ook weer van de partij met zijn mooiste en duurste bus, een
tweedekker. De properste van de twee staat nml. in zijn "salie a
manger", hij is echter nog niet droog!
Met een koninklijke timing vertrokken wij om 07.55u. Via de AB,
richting Brugge. Ter hoogte van de LAG de Loppem, werden de laatste
confraters aan boord genomen, het was 08.15u. Nu waren we compleet
en vol e .... op weg naar Kortrijk via Torhout. Langs Vlaamse wegen
kwamen we al ras de lekkere geur van Bruynooghe's koffie tegen. Onze
boordklok wees 09.15u. aan. Dus een kwartier vooruit op onze timing!
Maar ja, hoe kon het anders: met zo'n loods en stuurman aan boord! We
werden er verwelkomd door een sympathieke Ex-Marinier die zijn
maritieme carrière bij de Zeemacht beëindigd had volgens het klassieke
scenario.
Aan de hand van een zeer kleurrijke en informatieve dia reeks a la
Milo, werd het boontje uit de doeken gedaan. Zoals : historiek,
informatie i.v.m. grondstoffen en productieproces, koffiesmaak en
kwartet belangrijke begrippen uit de koffiewereld en natuurlijk de
markt waarin "Bruynooghe's" koffie zich bevindt !
Als synthese voor de goede orde geven, we een definitie van een aantal
zeer courante begrippen uit het koffievocabularium, die meestal niet of
onvoldoende gekend zijnbij de buitenwacht :
- Voor één kop koffie: één liter vers water op 40/50 gram gemalen
koffie.
- Serveer met hete melk.
- Bij gebruik van hete melk, met of zonder "eanfer", iets minder
water afpassen !
Dit alles mag met een korreltje zout gezet worden!
Aansluitend werd het bedrijf "los van de tros" bezocht . De koffiebranderij werkt vol automatics computer gestuurd. Hij bepaald zelfs de
smaak van de koffie! Want als het kwartet niet kompleet is, dan gaat
dat ten koste van ons vorstelijk kopje koffie! En de geur, heerlijk,
bedwelmend verrukkelijk, dit is koffie! Maal deze theorie en praktijk:
eindelijk een bakje heerlijke koffie, (opwekkende gezelligheidsdrank),
aangeboden door lieve koffiehostessen in een prachtige en gezellige
familiale sfeer.
In het Duits noemt men dit "Kaffeeklatsch".
Na de stocks aangevuld te hebben met menig lekker boontje werd afscheid
genomen van dit dynamisch bedrijf, richting Heule. U weet wel daar waar
Tineke thuis is.
Het leek wel of Guido's bus vleugeltjes had. Door al die kleine smalle
steegjes reed hij bijna automatisch recht naar het Mekka van de
plaatselijke kulinaire tempel : "De Groenedreef". Het was 12.45u. tijd
voor het aperitief.
Het menu was formidabel : Soep - De .... Varkensgebraad: zo zacht als
boter - Groentenkrans: niet uit blik, maar vers op tafel!
Als nagerecht: Ijstaart met aardbeien colli: uit de serie "Allo -Allo",
ik zeg het u maar éénmaal.
En koffie, hoe kan het anders, van "Bruynooghe" natuurlijk. Spijtig dat
we nog niet bijSt.Pol waren. Om van te watertanden zeg ik u. Dit
terloops voor de thuisgeblevenen. Het zal sarcastisch klinken, maar het
is in geen geval zo bedoeld : voortaan moeten we het in deze reisrubriek
óók hebben over het eten!
Om l4.00u., na van een kleine siesta genoten te hebben vertrokken
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we naar de graanstokerij St.Pol te Kortrijk.
Ter plekke aangekomen werden we vergast door een zeer sympathieke
jonge dynamische man. Zo een jongen die u als schoonzoon zou wensen.
Hij was me onmiddellijk sympathisch. Het eerste wat hij zei was :
"laat ons eerst een druppel (dreupel) pakken". Ik had zelfs mijn oorapparaat niet aan : maar ik had het direct verstaan!
St.Pol is een krachtige jenever van weleer omdat ze hem stoken
uit rogge en mout. Hun graankorrels kornen enkel en alleen uit de
Vlaamse polders; dus made in Belgium. Die malen ze zelf, de stokers
van St.Pol. Ze willen immers de héle korrels net hun eigen ogen zien.
Alleen de zuiverste zongerijpte graantjes kiezen ze uit voor hun
jenever want, hun St.Pol is geen gewone graanjevener (40 en 49°),
omdat ze hem net zo krachtig stoken als toen. Uit rogge en mout. De
stokers van St.Pol zijn enthousiast. Ze distilleren hem net zo vaak
tot het al wat heerlijk is, uit de grondstoffen haalde. In de
stookzaal ziet u het kloppend hart van het bedrijf. Daar distilleren
ze de jenever in metershoge alambieken. De meester-stoker neemt een
staaltje van de proefkraan. Nu gaat de jenever rijpen, minstens drie
jaar oud als u hem drinkt. Die ligperiode verrijkt nog zijn boeket.
Het resultaat is een subtiel evenwicht van intensiteit. De stokers
beperken bewust de produktie en garanderen zo de kwaliteit. Want
St.Pol kan het weten en wij ook.
Na menig glaasje te hebben gedronken waren wij vrij lustig maar
nog niet beschonken!
Om 16.15u. moesten wij bij Antoon VANNESTE zijn, te Heule, in het
Curiosa Museum. We werden door hem persoonlijk begroet. Een echte
Gullegemse jongeling van een jaar of tachtig. Niet alleen zijn museum
is een curiosum, maar hij ook. Een echte net het hart op de tong.
Allom bekend en hij was reeds te zien en te horen in verscheidene TVen radio-uitzendingen, o.a. op Focus. Voor ons, West-vlamingen, geen
onbekende.
Zijn museum is een wonderbaarlijke verzameling rariteiten die geen
enkel ander museum te bieden heeft, waaronder : obussen, sabels, geweren, ridderharnassen, kostuums, massa's oorlogsmateriaal. Een
unieke verzameling muziekinstrumenten, waaronder 100 akkordeons
(o.a. het grootste ter wereld: l,90m hoog). Zeldzame oude
draaiorgels, schitterende reuzeorgels, kostbare muziekdozen,
mechanische piano's en pioan-ola's .
Tientallen grote en kleine horloges en staande klokken die nog allemaal functioneren! Tientallen oude koffiemolens en strijkijzers. Een
bos opgezette dieren waaronder de grootste tijger ter wereld en ook
de grootste rat ter wereld! Een Duits en een Amerikaans vliegtuig en
een Franse, Amerikaanse en Engelse tank. Een gerekonstrueerde oud
herberginterieur, (een café zonder bier). Winkelinterieur, huiskamertje, klompenmakersatelier, .... enz....enz. Citaat van een Vlaams
toerist : "Ge moet dit in uw leven gezien hebben, ge ziet zoiets maar
één keer en als u het gezien hebt dan kunt ge dit niet vertellen en
als u het verteld, ze zullen u niet geloven. Maar wij hebben het wel
gezien. Ware het geen tijd geweest, we stonden er nog!"
Onze gids, poetsvrouw, onderhoudsman, nachtwaker, conservator,
stond in de bus nog anecdotes te vertellen van de laatste, oudste
Grenadier-berenmuts uit Soest (Duitsland) en de kepi van Hitler die
hij ook in zijn bezit heeft.
Toen hij uit de bus stapte werd hij met
daverend applaus en
voetgetrappel uitgewuifd. Het was zo erg dat de voorruit van het
eerste verdiep gebarsten was! En vanop de stoep gaf Antoon ons een
staande ovatie.
Tijdens deze "plechtigheid" was zijn museum de ganse tijd vrij en
onbewaakt! Maar ja, als u Antoon heet kunt u zich dit permiteren.
Mijn moeder las ook altijd een schietgebed je voor de H.Antonius als
ze iets kwijt was !
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Inmiddels was het 19.15u. geworden en we moesten nog naar Roeselare
voor de soupé.
Na voor de vierde maal Tineke van Heule gegroet te hebben, niet dat
we het Noorden kwijt waren, maar het was een akte de présence. Hoe
dichter we het
restaurant "Groendreef" naderden, hoorden we reeds
de kippen kakelen want het was kip aan het spit. Onze nationale Vlaamse
- Brusselse menu met Freibier en snooker als nagerecht.
De terugreis verliep in de gietende regen en dank zij de attente,
charmante hostessen van het eerste verdiep, konden we gemakkelijk de
droppingszone voor onze lieve Bruggelingen terugvinden.
Zo kwamen we via de A B Brugge - Oostende en met de hulp van Lange
Nelle, rond 22.00u., gaaf en gezond en in opperbeste stemming aan.
Onze herfstklassieker werd een Happening dank zij ons voltallig
clubbestuur.
Ik vond dat jullie dit wel mochten weten: het was een dag om nooit
te vergeten !
LSD
-o-o-o-o-oOp "Schoolreis" naar TONGEREN.
Op 15 oktober stonden 49 enthousiasten om 0ó.00u., klaar om op
uitnodiging van de sectie Tongeren, naar hun stede te "bussen".
Waarom dit vroeg uur en wie het geprogrammeerd had, mag joost weten.
Een ommetje langs de Opex (Vuurtorenwijk) en dan de autosnelweg op. Er
was nog weinig beweging op dit uur.
De feestlijder verwelkomde iedereen en gaf een kort overzicht van
het dagprogramma. Te Leuven werd een "technische stop" gehouden om even
.... de benen te rekken. Wij zijn geen 20 meer!!!
Rond 09.00u bereikten we te vroeg de markt Tongeren, waar de oudste
inwoner van België, vanop zijn sokkel, ons nors aankeek bij zoveel
ochtendgekakel. Al vlug waren de meesten verdwenen in de plaatselijke
etablissementen voor een koffiepauze.
lO.OOu. Wij werden begroet door de voorzitter - himself - geflankeerd door zijn vaandeldrager - wel zonder "drapeau".
De 2.000jarige stede, gelukkig gespaard van de modernisering van de
laatste eeuw, bezit smalle en kleine straten en pleinen. Zodat onze
buschauffeur, Guido, de "soepelheid en wendbaarheid" van zijn bus wilde
uittesten. Resultaat : bina vast, gelukkig waren de verkeersborden en
auto's verplaatsbaar. De voorzitter van Tongeren begeleidde ons naar
Rijkhoven voor onze "studiereis". Op zijn sappig Limburgs gaf hij
onderweg nog uitleg over sommige merkwaardigheden, die dank zij de
Minister van Kuituur, de toekomstige burgemeester, gered of
gerestaureerd werden. Dit beloofd voor de toekomst van Oostende.
Hopelijk gaan wij de toer niet op - zolas met de sluis van Zwevegem of
de lift van Strépy.
In Rijkhoven staat het grootste kasteel van België, de majestueuze
Landcommanderie Alden Biezen, gesticht in 1220 door de Duitse of
Teutoonse ridderorde.
Twee zeer ervaren gidsen namen ons even op sleeptouw door de gerestaureerde gebouwen, (dank zij dezelfde minister). Het huidige
waterkasteel dateert uit de 16de eeuw, de kerk, nu dorpskerk, bezit een
mooi interieur. De Engelse tuinen en het Minervatempeltje zijn van
1786. De Franse revolutie betekende het einde van Alden Biezen en alles
kwam in privé handen. In 1971 woedde er een felle brand, ongewild
aangestoken door een "zonderlinge" eigenaar.
Achteraf werden de gebouwen eigenaar van de Belgische Staat en de
landerijen van de Provincie Limburg. Heden doet het dienst als
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internationaal vormings- en ontmoetingscentrum. Spijtig of gelukkig
hield onze gastheer alles onder controle, zodat wij op tijd vertrokken voor het 2e luik van ons bezoek : het feestmaal van de sectie
Tongeren, opgediend in het parochiaal centrum van Koninksem.
Een half staande-zittende receptie liet ons toe kennis te maken
met de leden van de andere secties. Voor het innemen van de plaatsen
aan de feestdis was er enige heibel - sommigen beslissen moeilijk
waar en met wie ze willen aanzitten!!!
De "maïtre d'hotel" of was het de traiteur, gaf enige uitleg aangaande het self-service buffet, die men kon "aanvallen". Ondertussen
was er gelegenheid tot dansen en de sectie 0. liet zich niet
"pramen".
Vóór het dessert-buffet verwelkomde de voorzitter de genodigden
en wenste de Nat.Vz. geluk met zijn huwelijk. De danspartij werd
officieel geopend. Wij ver(r)asten de Limburgers met het zingen van
hun lijflied "Limburg Allein". Zeebroekje, de gelegenheidszanger,
bracht nog enkele liedjes uit onze "kontreien". De spanning steeg
ten top bij het "leupelspel" - de rapsten wonnen.
Even voor 20.00u. was het afscheid geblazen. Wij werden nog vergast op een versnapering voor tijdens de busreis. Guido bracht ons
in recordtempo terug in 0.
Vriendschapsbanden werden nauwer aangehaald onder de "Exen". Wij
verwachten hen op onze "Koningsdag".
JS.
-o-o-o-o-o-o-oHet Woord van de PENNINGMEESTER.
Eerst en vooral wens ik alle leden een zalig Kertsfeest en een
gelukkig Nieuwjaar, alsook een gezond 1995.
Met de aanvang van het nieuwe jaar beginnen ook de nieuwe
aktiviteiten en de voorbereidingen voor de latere. Mag ik iedereen
vragen zijn of haar lidgeld te storten op onze rekening nr. 0000146912-54, of contant te betalen.
Niettegenstaande het port duurder is geworden en ook de kostprijs
van het papier met 30 tot 50% gestegen is, blijven de lidgelden op
het peil van vorig jaar:
- 300fr. voor echtparen en gelijkgestelden,
- 275fr. voor alleenstaanden.
Daar alles duurder is geworden hoop ik op de goede wil van onze
leden en sympathisanten, opdat ze het lidgeld spontaan zouden
betalen. Een tweede verwittiging kost steeds geld, dat geld kunnen
we voor nuttiger doeleinden gebruiken.
Ik hoop dat iedereen onze bloeiende en boeiende vereniging zal
blijven steunen en indien mogelijk, nieuw-gepensionneerde onderofficieren aan het bestuur bekend zal maken. Zo kunnen wij hen ons
tijdschrift "De Klaroen" toesturen als kennismaking.
Beter nog, breng die gewezen collega's en hun dames met u mee naar
onze maandelijkse vergaderingen.
Theo.
-o-o-o-o-o-oOpname in het Ziekenhuis.
Confrater Willy PAUWELS en de echtgenote van sympathisant Willy
VERMEYLEN, werden opgenomen in het ziekenhuis. Zij kregen bezoek
van een afvaardiging van het bestuur.
Aan beiden wensen wij een spoedig en algeheel herstel.
-o-o-o-o-
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KONINGSDAG - EEN FEEST

Gezelligheid en sfeer ontbraken niet op ons feest van de Koning. De
vrienden Pierre KIMPE en Gustaaf VANLEKE (boven) en Roland " DEGOO en
Gerard SALLIAU (onder) met hun dames, vonden het best gezellig aan de
tafeltjes van vier.
Iedereen had. het naar zijn (haar) zin.
Voor de eucharistieviering was er veel volk opgekomen. De sectie
Tongeren was opgekomen met maar liefst: drie vaandels! Dank u
vrienden uit Limburg.
Volgend jaar : zaterdag 18 november 1955.Tot dan !
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Landcommanderij ALDEN BIEZEN.
Acht eeuwen geleden, in 1190, werd tijdens de derde kruistocht,
een broederschap opgericht. Hieruit ontstond acht jaar later een
ridderorde, die de ridderlijke idealen en de ziekenverpleging
nastreefde. Zij verbond de kloostergeloften van de armoede, de
kuisheid en de gehoorzaamheid, met de idee van de strijd voor het
geloof.
Al zeer snel groeide deze "Duitse Orde" uit tot een grote
politieke macht, die haar stempel drukte op de Europese geschiedenis en was zij, door de verwerving van tal van bezittingen en
rechten tijdens het Ancien Régime, aanwezig in geheel Europa.
In april 1220, schonk de graaf van Loon, ARNOLD III, de kapel van
Biezen, nu Rijkhoven (Bilzen), aan de Duitse Orde. Deze gift lag aan
de basis van de ontwikkeling van de Orde in onze streken en vormde de
kern voor de latere landcommanderij Alden Blezen. Deze en het daaraan
verbonden priesterconvent Nieuwen Biezen, in Maastricht, vormden het
administratieve centrum. Van daaruit werd supervisie uitgeoefend op
het beheer van de goederen van een dozijn onderhorige commanderijen
in de vierhoek 's-Hertogen-bosch, Bonn, Luik en Diest. De
landcommandeur oefende tevens een groot aantal kerkelijke, feodale en
andere rechten uit.
In de 16e eeuw werd het middeleeuwse gebouwenbestand van Alden
Biezen vervangen door een nieuw ridderlijk waterslot. In de loop van
de 18e eeuw werd het kasteel getransformeerd tot residentieel
verblijf.
Tijdens de Franse Tijd werden bezittingen van de Duitse Orde
geconfisceerd en in 1797, openbaar verkocht. Zo kwam het domein van
Alden Biezen, (kasteel, voorburcht, voorhof, buitenhof, gasthuis,
poorthuis, oranjerie en tuinen), in het bezit van Guillaume CLAES.
Zijn nageslacht beschikte niet over de financiële draagkracht om de
gebouwen te onderhouden.
Tot overmaat van ramp brandde het kasteel op 8 maart 1971 af. De
overheid bleef evenwel bij haar beslissing het enorme complex aan te
kopen en te restaureren.
Alden Biezen is nu een buitendienst van het Vlaams Commissariaat
Generaal voor Toerisme en fungeert als cultureel vormings-en
congrescentrum. De landcommanderij is eveneens een belangrijke
toeristische bezienswaardigheid, dankzij het indrukwekkend gebouwencomplex, de prachtige tuinen en de ongerepte natuur.
Het geheel is sedert 15.9.1942 beschermd monument.
De provincie Limburg kocht het omliggend park, de weilanden en de
boomgaarden (52 ha. en 48 a.).
-o-o-o-o-o-oMILITAIRE ZWEMKAMPIOENEN 1994.
De vrouwelijke kandidaat-onderofficieren van de 2SOO/Zedelgem doen
het op sportief gebied zeer goed. Na Inge HEYSE die de prijs van onze
vereniging kreeg voor het geheel van haar sportieve prestaties, zien
we in VOX de volgende uitslag op de militaire zwemkampioenschappen :
Dames.
- 50m schoolslag
:
SEYNAEVE
2SOO.
- 50m rug
:
SEYNAEVE
2SOO.
Proficiat!
11.
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Nog meer over Bruynooghe's koffie - ons bezoek van 15 sept. 1994.
De oogst; het branden en malen van de koffie.
Het oogsten van koffie gebeurt traditioneel door het handmatig "pieken" van
de rijpe bessen. Op eenzelfde tak staan immers nog groene bessen. Die
mogen niet in de oogst terechtkomen. Om de paar weken nemen de plukkers
dezelfde struiken onder handen. Moderner van aanpak is het mechanische
"strippen", wat slechts kan in gebieden waar de struiken gelijkmatig
bloeien.
Alleen de zaden van de koffieplant zijn geschikt voor menselijke
konsumptie. De overige delen, vruchtvlees, hoornschil en zilvervlies
worden verwijderd. Daarvoor worden twee methodes gevolgd : de droge en de
natte behandeling. De droge is de oudste. De bessen worden gesorteerd en
in lagen van vijf of zes centimeter uitgestrooid op betonnen terrassen of
op vastgestampte grond. Door de inwerking van de zon verliest de bes 13
procent van haar vocht. Daarna gaat de oogst naar een bewerkingscentrum,
waar machines de boontjes uit hun hoorn-schil halen. Weer worden de
boontjes gesorteerd, voor ze verscheept worden. Waar men de natte
behandeling gebruikt, moeten de bessen goed rijp zijn en even groot. Ze
worden gewassen en het vruchtvlees wordt verpulpt. Dat doet een machine
met een draaiende cylinder, die de vruchten tegen een mes perst, zodat ze
worden opengereten. De vleesresten worden van de zaden gewassen. Na een
gistingsperiode komen de zaden in een gladde hoornschil te voorschijn. De
boontjes worden gedroogd in de zon of in droogtrommels, waarna de
hoornschil en het zilvervlies machinaal worden verwijderd. Een krachtige
luchtstroom blaast afval, schillen en stofdeeltjes weg. Daarna wordt de
koffie gesorteerd, geborsteld en gepoetst, en hij is klaar voor verkoop
aan de exporteur.
Na een lange weg aan boord van een vrachtschip komt de ruwe koffie bij
Bruynooghe in Kortrijk aan. Hij wordt er bewaard in ruime en luchtige
stapelplaatsen. De koffiebrander ruikt,proeft en beoordeelt de kleur, de
geur en de smaak van iedere partij. Hij creëert een eigen smaak, door
verschillende soorten koffie te mengen. Het vergt kunst en ervaring om het
smaakpalet van de koffie te waarborgen. Want een goed koffiemerk is als het
label van een wijn : de oogst verschilt van jaar tot jaar, maar het kopje
koffie wil toch zichzelf blijven.
De mengeling wordt naar de brandtrommel geblazen, waar ze ongeveer tien
minuten aan een hete luchtstroom wordt blootgesteld, tot de kern van de
boontjes een temperatuur van 210° C bereikt. De boontjes hebben dan een
donkerbruine kleur. De computer volgt het hele proces op de voet, meet de
temperatuur en kijkt zelfs naar de kleur. Het brandproces wordt bruusk
stopgezet wanneer de boontjes in een koele luchtstroom worden gewenteld.
Bruynooghe brandt zijn koffie naar Vlaamse normen vrij hard. Noordelijke
koffie is doorgaans blonder en milder : in Frankrijk en Italië brandt men
zwarter en krachtiger. Hoe harder gebrand wordt, des te groter is het
gewichtsverlies en des te méér koffiebonen gaan er in een kilo.
Bruynooghe's Koffie is daardoor zuinig in gebruik.
Het beste bewaarmiddel voor koffie blijft de boon. Maar ongeveer de helft
van de Bruynooghe - klanten kiest gemalen koffie. Ze wordt vlak na het
afkoelen gemalen en verpakt in zakken die niet luchtledig worden gezogen.
Want het aroma zou daardoor mee worden verwijderd. Bruynooghe kiest voor
een zachte verpakking met een luchtgaatje, zodat de koffie niet stikt. Een
zachte smaak en een zacht aroma horen in een zachte verpakking, is het
devies. Door het stevige kartonnen doosje wordt vermeden dat het aroma bij
het transport uit de verpakking wordt geperst. Voorwaarde is dat de winkel
zeer regelmatig wordt bevoorraad. Dagelijks gaan negen verkopers de baan
op om 5.000 klanten te voorzien van verse Bruynooghe's Koffie.
Uittreksel uit boekje

BRUYNOOGHE'S Koffie
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Bij 2SOO te ZEDELGEM : Bevelsoverdracht en Opening Schooljaar.
Het was een zonnig herfstweertje voor de plechtigheden bij de
2SOO t.g.v. de bevelsoverdracht en de opening van het schooljaar
1994 - 1995.
De 49e promotie kreeg als peter Adjudant Jean PONCELET, te SaintHubert geboren en vrijwilliger 1948 bij de transmissietroepen.
Onderofficier benoemd op l mei 1952,vertrekt hij kort nadien naar
het toenmalig Belgisch Congo. Hij vervoegt er de "Force Publique"
met garnizoen Elisabethstad.
Bij het verdedigen van een munitiedepot op 10 juli 1960, wordt
hij dodelijk getroffen in de borst en sterft terplaatse.
De foto van ADJ. J. PONCELET werd aan de 49e promotie voorgesteld en een wimpel werd overhandigd.
Schoolcommandant Lt.-Kol. SBH JORIS nam vervolgens het woord
en dankte de officieren, onderofficieren, personeel en leerlingen
voor hun medewerking van 1992 tot 1994. Met fierheid blikt hij
terug op een periode waarin iedereen gemotiveerd en met volle inzet, zich ter beschikking stelde. Om te besluiten vroeg hij hen
om in dezelfde geest verder te werken onder het bevel van zijn
opvolger, Lt.-Kol. SAELENS.
Lt.-Kol. JORIS schouwde een laatste maal de troepen.
De nieuwe schoolcommandant werd dan voorgesteld. Lt.Kol. SAELENS
werd te Brugge geboren op 10 september 1948. Zijn militaire loopbaan
nam aanvang op 25 augustus 1964 te Lier. Vervolgens volgt hij de
cursus voor onderluitenant met de 13e promotie en werd officier bij
de Artillerie. Achtereenvolgens neemt hij verschillende functies
waar. Na het slagen in de proeven voor hoger officier, volgt hij de
opleiding van Para-commando te Marche-les-Dames en neemt het bevel
over de Batterij Para-commando. Hij blijft in het regiment tot 1992.
Hij wordt dan commandant van het 6de Artillerieregiment.
De Muziekkapel van de Zeemacht is van de partij en speelt
lustige marsen voor het defilé.
Een receptie werd de genodigden aangeboden en een lekkere rijsttafel was er om te eindigen. In de verschillende bars werd nog wat
nagepraat.
VERPOUCKE A.J. -o-o-oo-o-Ook te GENT was er FEEST !
Op 23 oktober 1994 vierde de Koninklijke Maatschappij der Oudonderofficieren, afdeling Gent, haar jaarlijks feest met een banket.
De afdeling Oostende was hier ook vertegenwoordigd door enkele leden.
De samenkomst greep plaats in het lokaal "Willen is Kunnen", in
de St.Coletastraat 21-23 te Gent. In dit mooie lokaal heerste een
aangename sfeer. Het eten was fijn en werd professioneel opgediend
door traiteur "Reinaard".
Na een gesmaakte toespraak door S. VANDERHAEGHEN (Etienne), werd
de secretaresse van de afdeling Gent in de bloemetjes gezet. Mevr.
VANDENHENDE dankte het bestuur hiervoor.
Wij namen omstreeks 17.15u. afscheid van onze vrienden, oudonderofficieren van Gent en andere afdelingen.
Terug naar Oostende na een fijne namiddag te Gent.
A.B.

-o-o-o-o-o-
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Brief aan bestuurslid Theo DEHAEMERS vanwege Adjudant E. LOIX,
korpsadjudant van het 2/4 Regiment LANSIERS in Leopoldsburg.

Beste oud-Cavalerist,
Vooreerst mijn oprechte dank voor het tijdschrift "De
Klaroen" dat U mij vorige maand hebt opgestuurd.
Het is voor ons een grote steun te weten dat oudgediende
collega's van onze mooie cavalerieregimenten, nog steeds
begaan zijn met hetgeen er in hun oude eenheid gebeurt.
Ik heb dan ook met belangstelling het tijdschrift van de
ex-onderofficieren, afdeling Oostende, volledig
doorgenomen. Hetgeen me daar vooral bij opviel, is dat
jullie daar een zeer actieve vereniging hebben en dat,
naar ik vermoed, in de vereniging, de ex-onderofficieren
van alle wapens, met hun dames uiteraard, zich zeer goed
thuisvoelen.
Ik zou het dan ook zeer op prijs stellen Uw tijdschrift verder te mogen ontvangen. U kunt dit naar
mij persoonlijk sturen en ik zorg er dan voor dat
het in de bar onderofficieren komt, waar het door
alle onderofficieren van het 2/4 LANSIERS kan gelezen worden.
Indien U vragen moest hebben ben ik graag tot Uw
beschikking. U kunt me dan ook, ten alle tijde,
contacteren voor informatie over onze nieuwe eenheid
.
Mijn beste groeten aan de leden van Uw vereniging,
vooral aan de oud-cavaleristen.
Hoogachtend,
(getekend)
E. LOIX
Korpsadjudant 2/4
Regiment LANSIERS.

Octaaf DEFOOR : 90 Jaar !
Op maandag 17 oktober '94 heeft het bestuur haar voorzitterter-ere, Octaaf DEFOOR, gevierd ter gelegenheid van zijn 90ste
verjaardag.
De jarige werd in de bloemetjes gezet door de echtgenote van
de voorzitter, Jacqueline BAROEN.
Korte toespraken werden gehouden door André BAROEN en door
Octaaf DEFOOR. Bij het drinken van een bakje koffie werd menig
herinnering opgehaald uit de tijd van het voorzitterschap van de
huidige voorzit ter-ter-ere .
Afspraak voor volgend jaar werd reeds vastgelegd.
********

R.V.L.
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Hoe Gaat het met Onze ZEEMACHT ?
Door de afschaffing van de dienstplicht heeft de Zeemacht het
moeilijk, (zo ook de Landmacht en de Luchtmacht). De Marine telt
nog maar 2.100 manschappen. Het waren er niet zo lang terug nog
4.500. Met twee fregatten, vier mijnenjagers, één commandoschip en
één mijnenveger is het percentage varend personeel beduidend
toegenomen.
Mits hoogstnodige modernisering van de vloot, kan onze marine
met hetzelfde aantal zeevarenden, heel wat slagvaardiger worden.
Zo zijn er 72 zeelui nodig voor één mijnenveger. De nieuw geplande
kustmijnenvegers, KMV, hebben maar een bemanning van 25 nodig. De
Stafchef, Divisie-admiraal W. HERTELEER, hoopt dat de regering in
1995 de knoop doorhakt welke scheepswerf het contract krijgt om
de vier nieuwe polyesterschepen te bouwen.
Beliard Poly-ship ?
De commandoschepen "ZINNIA" en "GODETIA" zijn in het begin van
de jaren 2.000 aan vervanging toe. In samenspraak met de Landmacht
zou men opteren voor een transportschip dat alle rollend materiaal, de munitie, levensmiddelen en andere voorraad van een
Bataljon Infanterie Plus kan vervoeren. Na het voorbeeld van
samenwerking in Kismayo, (Landmacht - Zeemacht), wordt in die
richting gedacht. Dergelijk vaartuig zou ongeveer één miljard
kosten, niet meer dan een gewoon stalen commandovaartuig. De crew
zou nog hooguit uit 60 koppen bestaan, de helft van de huidige
bemanning van de "Zinnia" en de "Godetia".
(Adm. HERTELEER aan de pers).
*************
De U.S.S. Jeremiah O'BRIEN terug Thuis (zie ook
nr.3/94).
Het laatste zeewaardig "Liberty Ship" van wereloorlog II, is
op vrijdag 23 september 1994, terug haar thuishaven San Fransisco
binnen gevaren.
Toen deze veteraan onder de Golden Gate Bridge voer, werd het
schip en de op dek aanwezige bemanning, onder de bloemen bedolven.
Onder het bevel van Admiraal op rust Torn PATTERSON legde het
aan ter hoogte van pier 27 en kreeg een verwelkoming voorbehouden
aan thuiskerende helden.
Familieleden en massa's vrienden en belangstellenden verdrongen
zich om de 56-koppige bemanning te omhelzen.
De "revisit" van de kust van Normandië waar de landing in 1944
plaats vond, nam 5 maanden in beslag. Er werden 20.000 mijlen afgelegd, want ook andere havens werden bezocht. Alhoewel veel
pessimisten hadden voorspeld dat de O'BRIEN haar rug zou breken
tijdens de historische reis, is alles verlopen volgens plan.
Voor de opvarenden was het de unieke belevenis geworden waarvoor zij zich als vrijwilliger hadden gemeld. Met een gemiddelde
leeftijd van 70 jaar, waren ze allen akkoord om terug het wijde
zeegat te kiezen voor een volgende opdracht.
De zeereis werd volledig gevaren zoals in ons nummer 3/94 van
"DE KLAROEN" werd uiteengezet.
(Met dank aan voorzitter A.B.)
.
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N.A.V.O : Willy CLAES benoemd tot
Secretaris Generaal.
De Noordatlantische Raad, op 29 september 1994 op het niveau van
ministers van buitenlandse zaken te New York bijeen, heeft besloten
Willy CLAES, vice-premier en minister van buitenlandse zaken van
België, te benoemen tot secretaris -generaal van de N.A.V.O.
Willy CLAES (56) is de afgelopen 30 jaar een vooraanstaand figuur
geweest in de plaatselijke, landelijke en Europese politiek. Hij werd
toen hij dertig was lid van het Belgisch parlement voor de Vlaamse
socialisten en op vierendertigjarige leeftijd werd hij een van de
jongste ministers van het land.
De nieuwe secretaris-generaal wordt zeer gewaardeerd vanwege zijn
diplomatieke vaardigheden. Tijdens de periode van politieke
instabiliteit, heeft Koning BOUDEWIJN hem herhaaldelijk verzocht de
voorbereidingen te treffen voor de formatie van een mogelijke
coalitieregering.
Willy CLAES, ook een verdienstelijk musicus, werd in Hasselt
geboren. In 1964 werd hij gekozen in de gemeenteraad van zijn
geboortestad. Vier jaar later werd hij kamerlid. Zijn eerste be noeming tot minister was bij het ministerie van onderwijs, in de
regering Gaston EYSKENS, in 1972. In 1973 kreeg hij de leiding over
het ministerie van economische zaken in de regering van het
driemanschap Leburton -De Clercq-Tindemans. Datzelfde jaar werd hij
door de parlementaire journalisten verkozen tot "Politicus van het
Jaar".
In december 1983 benoemde Koning BOUDEWIJN hem tot minister van
staat. Van 1988 tot 1992 was hij vice -premier en minister van
economische zaken in de regering HARTENS. In maart 1992, toen JeanLuc DEHAENE premier werd, werd CLAES benoemd tot vice -premier en
minister van buitenlandse zaken. In juli 1992 werd hij verkozen tot
voorzitter van de Europese Socialistische Partij.
Na zijn benoeming sprak de heer CLAES de Noordatlantische Raad toe
en zegde o.a. : "De NAVO blijft het fundament van onze veiligheid".
(NAVO Kroniek)
-o-o-o-o-o-oIN MEMORIAM : A.C.M.P.
13.427
24.746
26.249
12.054
13.608
12.017
12.167
14.592
15.819
14.325
13.085
12.092
15.434
11.664
80.008
16.117
13.052
12.189
12.964

HASTIR Raymond
VANRANSBEECK J.
PECCEU Camiel
VAN DIJCK Albert
DEBRUYNE Louis
VANDEBEMPT Jean
VRIJDAGHS Jean
VAN SOEST Henri
GODFROID Raymond
DAGONNIER Jean-J.
VANDERSCHELDE Roger
VAN DE VIJVER Ach.
JACOBS Albertus
VAN ELEWIJCK Pierre
HOEBEECK Raymond
VANDEN HEUVEL Jan
DEBECKER Lugien
PICNEUR Constant
VANDEGOOR Albert

1904-1994.
1909-1994.
1923-1994.
1915-1993.
1913-1994.
1914-1994.
1910-1994.
1918-1994.
1929-1992.
1902-1994.
1914-1994.
1907-1994.
1916-1994.
1913-1994.
1924-1994.
1917-1994.
1918-1994.
1912-1994.
1915-1994.

(Uit SCHILDWACHT - A.C.M.P.).

27.437
15.694
13.476
13.153
15.304
12.041
11.795
13.672
14.836
27.743
14.746
19.176
17.875
26.702
13.177
14.256
14.056
12.806

REMON Jean
1920-1994
PEETERS H.
1916-1994
FRENS Joseph 1923-1994
NUYTS Camiel 1913-1994
PUTH Gaston
1910-1994
PUTTEMANS J. 1911-1994
JOILLET Anton 1910-1994
LAROCHE André 1926-1994
JAMIN Albert 1919-1994
ANTHONIS C.
1923-1994
COLINET Ornis 1901-1994
DESOUBRY 0.
1921-1994
ROUSSEAU A.
1929-1994
MASSET Joseph 1929-1994
DEHOUX Emile 1914-1994
DHYNE Alph.
1914-1994
CHETER Jules 1914-1994
WOUTERS Albert!918-1994

