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HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER.
Langs dit tijdschrift om, wens ik allen een aangename, warme
zomervakantie.
Mijn dank aan alle bestuursleden die steeds onafgebroken hun
taken vervullen.
Het maakt mij steeds gelukkig wanneer ik vaststel dat op alle
aktiviteiten een groot aantal leden aanwezig is. Dit wordt ten
zeerste gewardeerd. Het is ook een bewijs dat onze manier van
werken de voldoening van de leden meedraagt. Zoals u weet zijn
we, door omstandigheden, genoodzaakt geweest om onze
vergaderingen te laten plaatsgrijpen in de grote zaal van
Het Koninginnehof". Wij zijn nog altijd op zoek naar de
ideale oplossing, opdat wij zo weinig mogelijk zouden gestoord
worden door buitenstaanders. De kans bestaat, dat in de toekomst, de kleine zaal zou worden uitgebreid, waardoor wij dan
terug over meer privacy zouden kunnen beschikken. Laat ons
hopen.
Dit jaar werd VE-dag gevierd. Victory in Europe, nu 50 jaar
geleden. Wanneer men terugblikt, moet men vaststellen, dat
de' jaren aan een hels tempo voorbij vliegen. Wij worden
dagelijks opgeslokt in het jachtig moderne leven. Daarom zeg
ik tot onze leden : "Kom naar de ledenvergaderingen en geniet
van enkele uurtjes rust onder vrienden". Beste vrienden, tot
ziens op de ledenvergadering van 14 SEP 95!
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DE AKTIVITEITEN VAN ONZE VERENIGING.
l . Ledenvergaderingen.
Wij zien elkaar terug op donderdag 14 september 1995. Onze
ledenvergaderingen gaan door op de 2de donderdag van
de
maand (uitgezonderd juli en augustus), om 14.30u., in ons
lokaal "Het Koninginnehof".
- Donderdag 14 SEP 95 :
verwelkoming door de voorzitter,
 verslag en mededelingen,
spreekbeurt "Vissers in W.O.II" door de h. VANCRAEYNEST,
tombola en koffietafel.
- Donderdag 12 OKT 95 :
 verwelkoming door de voorzitter,
verslag en mededelingen,
spreekbeurt "De Nationale Bank" door de h. W. SMOUT,
tombola en koffietafel.

- Donderdag 9 NOV 95 :
 verwelkoming door de voorzitter,
 verslag en mededelingen,
 video-film "Het Noordzee-Aquarium" met commentaar door de
h. R. COELUS.
 Koffietafel en tombola
- Donderdag 14 DEC 95 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De Bevrijding van de Belgische Havens" door
confrater J-B DREESEN,
- tombola en koffietafel.
- Donderdag 11 JAN 96 :
- nieuwjaarswensen en verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- nieuwjaarsreceptie,
- bingo en tombola.
- Donderdag 8 FEB 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De Krijgsmacht Nu" door Kol. HERTOGHE van de
Generale Staf,
- tombola en koffietafel.
- Donderdag 14 MAR 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De Brandweer van Oostende" door een lid van het
korps,
- tombola en koffietafel.
2. Etentjes in het lokaal.
Afspraak om 12.30u., aan tafel om 13.00u.
Na de lunch is er gelegenheid tot kaarten of bingo-spelen.
Inschrijvingen bij vaandeldrager J. VERMEYLEN, te bereiken op
het nr. (059) 70 94 09. Deelname in de kosten : 400fr.
Op de volgende maandagen : 26 JUN, 17 JUL, 7 AUG, 28 AUG, 18 SEP,
9 OKT, 30 OKT, 20 NOV en 11 DEC 95.
3. KONINGSDAG : zaterdag 18 NOV 95.
-o-o-o-o-o-

3.
JAARVERSLAG 1994.
Onze maatschappij bestaat meer dan 107 jaar. Wij zijn gesticht op l
November 1887. Teneinde dit met luister te vieren, komen wij op Koningsdag
samen en brengen hulde aan ons Vorstenhuis, onze stichters en onze
overledenen.
Zo ook op 19 NOV 94, toen wij in ons lokaal, met 173 aan tafel gingen
na een eucharistieviering in de St.Petrus- en Pauluskerk. Wat een feest!
"De Klaroen", ons tijdschrift, bestaat 8 jaar en is een vaste waarde
geworden van ons aktiviteitenprogramma.
In 1994 kwamen wij 10 maal samen in "Het Koninginnehof" voor de
maandelijkse ledenvergaderingen. 16 Etentjes brachten telkens een
gezellige sfeer aan tafel, met daarna kaarten en bingospel.
Onze eerste ledenvergadering van het jaar 1994 was uiteraard, de
nieuwjaarsbijeenkomst. Op 13 JAN waren wij met 143 om elkaar een
gelukkig nieuwjaar te wensen, in de grote zaal van "H.K.H."
In Februari waren we met 87 opgekomen om te luisteren naar de h. G.
ANTHIERENS met een uiteenzetting omtrent de werking van onze provincie.
In Maart was schepen D. VERMEESCH aan het woord over het
toerisme in onze stad. Er waren 78 kritische luisteraars.
Op 14 April kregen we een spreekbeurt over de werking van de
ziekenbonden door confrater A. WINDMEULEN, afgevaardigde-VEMUREL. Er
waren 76 leden aanwezig.
Niemand minder dan de h. W. DEBROCK kwam op 5 MEI naar "Het
Koninginnehof" om, voor 70 ex-onderofficieren en dames, te spreken over
"Vlamingen in Noord-Afrikaans gevangenschap in de 16e, 17e en 18e eeuw" .
Er waren 61 bingo-spelers voor de vergadering van 9 JUN en na de
zomerstop waren we terug met 98 opgekomen op 8 SEP voor de voordracht
van advokaat BOUTENS : "De Huurwet".
Op 13 OKT kwam korpsadjudant W. HOPPE van de 2SOO naar Oostende met een
videofilm over het leven in de Zedelgemse school voor onderofficieren. Er
waren 85 aanwezigen voor de eerste maal in de grote zaal,voor een gewone
ledenvergadering.
De h. HUBRECHSEN, commandant op rust, bracht ons op 10 NOV een
voordracht over de geschiedenis van het militair hospitaal van onze
stad. 78 Leden waren opgekomen.
Om het jaar af te sluiten, kwam confrater J. DREESEN op 8 DEC, een
spreekbeurt houden, over de Oostendse kunstschilder Jan DECLERCK. Wij
waren met 80.
De gemiddelde aanwezigheid op onze vergaderingen in 1994, bedroeg meer
dan 85. Een uitstekend resultaat, met voor de hand liggende conclusies
voor het bestuur om fier over te zijn.
Welke waren de andere aktiviteiten ?
Op 19 MEI zijn we op reis geweest naar Yerseke in Nederland.
Op 15 SEP was er een dagreis naar Zuid-Westvlaanderen.
Op 15 OKT gingen wij naar Tongeren om er samen met onze vrienden
aldaar, feest te vieren en het domein "Alden Biezen" te bezoeken.
Over het succes van deze uitstappen verwijs ik naar de verslagen in
ons tijdschrift, opgemaakt door verschillende van onze leden.
De laureaat 1993 van onze prijs voor de meest sportieve leerling van de
2SOO, SGT. Peter VAN ASSCHE, werd op 31 JAN 94, ontvangen bij een lekker
etentje.
De prijs voor 1994 ging naar SGT. Inge HEYSE. Voor de overhandiging was
een delegatie van het bestuur aanwezig op het schoolfeest op 26 JUL.
Confrater J. SOMERS had de eer.
Ook op de bevelsoverdracht van Lt.Kol. JORIS aan Lt.KOL. SAELENS,
werden we uitgenodigd en was ceremoniemeester J. VERPOUCKE present. Op de
vaderlandslievende plechtigheden alhier, teveel om op te noemen, was

ons bestuur steeds vertegenwoordigd door voorzitter A. BARDEN,
vaandeldrager J. VERMEYLEN en andere bestuursleden.
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Financieel gezien staan wij er goed voor. Dat kon men vernemen van onze
penningmeester T. DEHAEMERS, op de vergadering van MAR 95.
In 1994 kwamen de volgende gewezen onderofficieren onze rangen
vervoegen
-

in
in
in
in
in
in
in
in
in

JAN.
FEB.
MAR.
MEI
JUL.
SEP.
OKT.
NOV.
DEC.

Eduard VERTONGEN, Georges DELEPO en Louis VERVLOET,
Albert BEYTS, Roland GELDHOF en Etienne FIORINE,
Georges DEBRUYNE en Gustaaf VAN LEKE,
Guido GELDOF,
Pierre KIMPE,
Etienne OPDORP en Yvan VAN STEENE,
Antoine DEMEULENAERE en LUC CROMBEZ,
Romain VAN HOOREBEKE,
Willy BOMBEEK, Roland PIETERS en Noël WILDEMEERSCH.

Van de Landmacht kwamen 16, van de Luchtmacht l en van de Zeemacht
eveneens l ex-onderofficier naar de Koninklijke Maatschappij van de "Exen".
Zijn in 1994 overleden:
- Hubert DECOCK in
maand Februari.
- Willy PAUWELS is
- Voorzitter André
en schoonmoeder in

Juli na zijn echtgenote te hebben verloren in de
op 21 December overleden.
BAROEN en echtgenote kenden het verlies van moeder
Juli.

Bij de bestuursverkiezingen werden Jacques SOMERS, Raymond VAN LOOCKE
en John VERPOUCKE, herkozen voor een termijn van 3 jaar. Bestuurslid Raoul
MARCHAND nam ontslag als zulks in Februari 94. Voorzitter-ter-Ere Octaaf
DEFOOR stelt het goed maar heeft het moeilijk om de vergaderingen bij te
wonen. Ter gelegenheid van zijn verjaardag (90!), heeft het bestuur hem op
17 Oktober uitgenodigd op een gezellige koffietafel, om hem proficiat te
wensen. Wij hopen van harte dit nog vele jaren te kunnen doen.
Op deze optimistische noot wens ik in naam van de ganse bestuurs-ploeg,
u allen te bedanken voor uw verkleefdheid aan onze vereniging. Het is door
u, de leden, weduwen en sympathisanten, dat onze Koninklijke Maatschappij,
groot is geworden. Wij van het bestuur hopen dat het zo nog lang zal
blijven.
-o-o-o-o-o-oDe STATUTAIRE Vergadering van 9 Maart 1995.
De voorzitter opent de vergadering om 14.30u. en vraagt l minuut
ingetogen stilte. Hij geeft vervolgens het woord aan de feestleider, die de
heer Roland DESNERCK aan de 100 aanwezigen voorstelt.
De spreker is o.a. auteur van "Het Oostends Woordenboek", "De
Oostendse Visserij" en ontwerper van de poster "Dikke Mathille", met 111
gekende en minder gekende spreuken en uitdrukkingen. Aan alle tafels
worden posters uitgedeeld, zodat we allen van nabij, de uitleg van de h.
DESNERCK kunnen volgen.
Zelfs diegenen die de poster al jaren in hun bezit hebben, en daar
behoort uw dienaar bij, komen tot de vaststelling dat er nog veel, niet
echt ontdekte "finesses", rond "Dikke Mathille" te vinden zijn.
Het wordt een prettige namiddag en de lach is niet uit de lucht. Op het
einde komt de belofte van terug te komen bij een volgende gelegenheid,
tenminste, zo zegt Roland DESNERCK, als hij nogmaals uitgenodigd wordt. Dat
wordt hij zeker, dat belooft John VERPOUCKE, bij het overhandigen van de
traditionele fles met goede drank.
De voorzitter vraagt voorlezing van het vorig verslag en het jaarverslag 1994. Beiden worden zonder opmerkingen goedgekeurd. Dan komt het
financieel verslag van penningmeester Theo DEHAEMERS aan de beurt dat een
zeer gunstige balans vertoont. Voorzitter BAROEN dankt de confraters
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DREESEN en UYTTENHOVE die het nazicht van de boekhouding hebben
verricht. Alles was perfect in orde. Penningmeester Theo en
secretaris Raymond, worden bedankt voor hun werk. De voorzitter
heeft tevens woorden van lof voor alle bestuursleden en dankt hen
voor hun inzet.
De secretaris brengt ter kennis van de vergadering dat André
BAROEN, Frans PUYSTIENS en Edward VERMEYLEN, uittredend en herkiesbaar zijn en dat hij geen nieuwe kandidaturen voor het bestuur
heeft ontvangen. Hij vraagt de drie genoemde bestuursleden, bij opsteken der handen, te herkiezen voor een termijn van 3 jaar. Zulks
gebeurt met unanieme goedkeuring. De verkiezingen zijn alzo zeer
vlug afgehandeld.
Voorzitter BAROEN dankt de leden voor het in hem en de twee
andere bestuursleden gestelde vertrouwen.
Vervolgens worden twee nieuwe leden en hun'dames voorgesteld. Het
zijn Rik D'HAENE en José GOGEN. Zij worden welkom geheten met
applaus.
Dan komt een overzicht van de aktiviteiten met als hoofdbrok,
onze dagreis naar Delft en Lisse-Keukenhof, op 30 MAR 95. Er zijn
twee bussen voorzien en John leest de samenstelling van de twee
groepen voor.
Na de pannekoeken komt de tombola onder de kundige leiding van
Fernand en Julien. Verschillende mooie prijzen waaronder deze van
Mv. KETELS van "Het Koniginnehof" en boeken van gastspreker Roland
DESNERCK, vinden gelukkige winnaars.
Het einde komt omstreeks 17.30u. en het weer is opgeklaard!
-o-o-o-o-o-oLEDENVERGADERING VAN 13 APRIL 1995.
Een vergadering die onze vriend Jules DESCHEPPER niet zal vergeten
: hij werd onderworpen aan een ademtest door de Oostendse politie!
Met 105 waren we toen de voorzitter de vergadering opende en één
minuut stilte vroeg. De feestleider kreeg het woord om de
gastsprekers voor te stellen : de heren DESMAELE en CROMBEZ van de
verkeersbrigade van de politie van onze stad.
Het onderwerp, "Ongeval op de Weg", werd ingeleid door de heer
DESMAELE, die ons enkele afschrikwekkende cijfers voorgelegde. Door
de toegenomen verkeersdrukte van de laatste decenia, zijn onze steden
op het randje af, onleefbaar geworden. De overheid grijpt niet in,of
slechts wanneer het te laat is. België heeft het trieste record van
een eerste plaats met het aantal verkeersdoden, gewonden en
ongevallen.
Daarna gaf de heer CROMBEZ richtlijnen in verband met de te
nemen maatregelen bij een verkeersongeval. Hierbij maakt hij een
duidelijk onderscheid tussen een ongeval met lichamelijk letsel en
een ongeval met uitsluitend blikschade.
Hoffelijkheid, niet boos worden en zich niet laten imponeren door
de andere partij, dat zijn de raadgevingen die hij ons meegeeft.
De hulp aan eventuele slachtoffers is van primordiaal belang,
terwijl de h. CROMBEZ waarschuwt voor ondeskundige hulp aan de
slachtoffers. Verder dient ook gelet op de verkeersveiligheid na
een ongeval op de weg, (gevarendriehoek).
Verder komen nog enkele raadgevingen zoals:
- de wenselijkheid van het doen werken van de A knipperlichten;
- het plaatsen van de gevarendriehoek op de voorziene afstand;
- indien mogelijk een photo nemen van het ongeval;
- geen schuld bekennen;
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- het ongevallenformulier (Europees Aanrijdings-Formulier) correct
- goed nazien of het voertuig niet gestolen is (boorddocumenten).
Dan volgen de vragen en de proef met het apparaat voor de ademtest op alcohol, waarvoor confrater DESCHEPPER bij loting werd
aangeduid. Hij was S (safe) en dus onschuldig. Een vraag van Yvan
VANSTEENE betreffende het wegslepen van voertuigen, werd voor
verdere studie door de officieren van politie, weerhouden voor bijkomend onderzoek.
De sprekers worden hartelijk bedankt en met een lekkere fles door
John bedacht. Zij bleven trouwens nog een tijdje in ons midden, om
met enkele leden, te keuvelen tussen pot en pint.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en goedgekeurd en de voorzitter gaf een overzicht van de komende
aktiviteiten.
De pannekoeken voor de liefhebbers kwamen op tafel en de verkoop
van de tombolabiljet ten kon aanvang nemen.
Trekking omstreeks 16.45u. door Fernand en Frans met bijstand
van Julien en om 17.15u. was deze aangename namiddag afgelopen.
We zien elkaar terug op 11 Mei 95.
o-o-o-o-o-o-o

PHOTO

BOVEN.

Van links naar rechts : Alfons VAN LANDEGHEM, Hv. VAN LANDEGHEM,
Mv. VANDAELE, Theo DEHAEMERS, Roger VANDAELE en Jozef SIMONS.
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Dagreis naar BRUSSEL op 28 SEP 95.
— ---- . ----------------------------------------C ---------------------

De K.M. Ex-onderofficieren van Oostende reizen op 28 september 95,
naar de hoofdstad. Wij bezoeken er de Koninklijke Munt van België en
Mini-Europa op de Heizel.
De feestleider voorziet 2 bussen voor een maximum aantal deelnemers van 100.
Opstapplaatsen :
1. Visserijschool J. BAUWENS, Oostende
:
06.45u.
2. Afrit Loppem, E40 Brugge

:

07.05u.

Dagindeling :
- 06.45u.
: vertrek aan opstapplaats nr.l;
- 09.20u.
: aankomst te Brussel en aanvang bezoeken;
- groep l : bezoek aan de Koninklijke Munt (2u.l5min.)
- groep 2 : bezoek aan Mini-Europa (2u.l5min.).
- 12.30u.
: Middagmaal in het Rijksadministratief Centrum van het
Ministerie van Volksgezondheid.
- Dagschotel : biefstuk met frieten of koude schotel.
Individueel te betalen.
- 13.30u.
- 17.00u.
- 17.30u.
- 18.45u.

: - groep l : bezoek aan Mini-Europa,
- groep 2 : bezoek aan de Koninklijke Munt.
: Beide groepen verzamelen aan het Atomium.
: Vertrek richting Gent.
: Avondmaal in " 't Pompierke", St. Martens Latem.
Hesp met kruditeiten en brood.

- 21.30u.

^'Vertrek richting Brugge en Oostende.

De uren van deze dagindeling zijn een raming en kunnen volgens de
omstandigheden aangepast worden.
Deelname in de kosten : 900fr. per persoon.
Omvat : autobus - drinkgeld chauffeur - ingang Mini-Europa - gids
- avondmaal dranken niet inbegrepen.
Uiterste datum voor inschrijving :

28 AUG 1995.

Aantal plaatsen : 100 maximum.
Inschrijven en betalen bij de penningmeester hetzij door storting,
overschrijving of contante betaling.
Ons rekeningnummer : 000-0146912-54
Ex-onderofficieren van Oostende,
21 Nieuwlandstraat,
8400 Oostende.
Bij overschrijving of storting vermelden : Dagreis Brussel
Opstapplaats Nr...
De inschrijving is slechts geldig na storting of betaling
contant aan de penningmeester T. DEHAEMERS.
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KONINGSDAG : Zaterdag 18 NOV 95.
Het feest bij uitstek voor de Ex-onderofficieren van Oostende,
kondigt zich reeds aan. Een feest om niet te missen !
Wij vieren KONINGSDAG op Zaterdag 18 November 1995 met een
traditioneel programma.
- ll.OOu.
: Eucharistieviering in de St.Petrus- en Pauluskerk.
- 12.30u.
: Aperitief met toast aan de Koning in "Het
Koninginnehof".
- 13.00u.
: Feestmaaltijd.
Menu :
- Aperitief aangeboden door "Het Koninginnehof",
(schuimwijn of fruitsap); zie ook 12.30u.;
- Kroketten met drie kaassoorten en garnituur;
- Romig soepje met kervel;
- Varkenshaasje met gestoofde appeltjes en Brussels lof
- Dame blanche;
- Biscuittaart;
- Koffie.
De dranken zijn niet inbegrepen maar aangepaste wijnen
worden aan democratische prijzen beschikbaar gesteld :
- Fles wijn : 300fr.
- Glas wijn : 50fr.
Tijdens het banket wordt aangepaste muziek gespeeld door
het orkest "The Love Stars" en er wordt ten dans geleid.
Tombola
Aan de rechthebbende leden wordt het ereteken van de
federatie (Medaille van de Ex-onderofficier), opgespeld.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgesteld
op 975fr. per persoon.
Gezien het aantal plaatsen beperkt is, wordt gevraagd tijdig in
te schrijven door storting, overschrijving of contante betaling bij
de penningmeester. Uiterste datum : 3 November 1995.
Ter herinnering ons rekeningnummer :
000-0146912-54 Koninklijke
Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende, 21 Nieuwlandstraat
8400 Oostende. Penningmeester T. DEHAEMERS zal op de vergaderingen
te-r beschikking zijn voor diegenen die wensen contant te betalen.
De deelnemers aan het banket worden gevraagd, welke ook de wijze
van betaling weze, de strook onderaan in te vullen en aan de
penningmeester te sturen : T. DEHAEMERS, 21 Nieuwlandstraat, 8400
Oostende.
Zorg dat je er bij bent !

Ik ondergetekende .................................... wens deel
te nemen aan het banket van "KONINGSDAG" op 18 November 1995.
Hij zal vergezeld zijn van ............ personen. Er zijn ....
dames in het gezelschap. ...............
Ik betaal heden per overschrijving - storting - contant aan de
penningmeester (1), de som van 975fr. X ... =
..............................................................................

(Handtekening)
(1) : Schrappen wat niet van toepassing is.
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GEVE Dl AL ! De Tweede School voor Onderofficieren (2SOO) te Zedelgem.

Onze leden voelen zich nauw verbonden met de Tweede School voor
Onderofficieren te Zedelgem, omdat de meesten van hen hun loopbaan zijn
begonnen, in een Brigadeschool, S.C.G. of de Centrale School. Sommigen
zijn er onderrichter geweest of korpsadjudant. Van ADC. W. HOPPE
kregen we in NOV 94, een voordracht over de 2SOO.
Op zo'n tien kilometer van Brugge ligt te Zedelgem, de Nederlandstalige school
voor kandidaat-onderofficieren van de Landmacht en de Medische Dienst. Een blik
op het leven in de school.
Op het weekprogramma staan 29 uren algemene en negen uur militaire vorming.
Burgerlicenciaten
geven
nederlands,
wiskunde,
ardrijkskunde,
natuurwetenschappen, geschiedenis en maatschappelijke vorming in klassieke
leslokalen. De cursus maatschappelijke vorming maakt de leerlingen vertrouwd met
ons staatsbestel. De lesgevers proberen een beeld te schetsen van de wereld en
snijden maatschappelijke thema's aan waar iedereen dagelijks mee te maken krijgt.
Voor de lessen frans en engels beschikt men over een modern taailabo. In een
computercentrum zetten de leerlingen hun eerste stappen in de informaticawereld.
In de splinternieuwe sporthal en op het sportterrein, in een bos op een boogscheut
van de school, doorspartelen de leerlingen gedurende 6 uur per week, een intensief
sportprogramma.
Elke morgen om 06.15u. loeit een sirene de "Zedelgemmers" uit de veren.
Opstaan en wassen, eten, en de kamer opruimen. Om 07.15u. is het verzamelen
geblazen. De leerling-pelotonsadjunct stelt zijn makkers voor aan de
pelotonscommandant,
die vóór de vlaggegroet,
verslag uitbrengt bij de
korpsadjudant. Twintig minuten later begint het eerste lesuur. Vier uur vóór de
middag en vier erna. Tussen twee lesuren door kunnen de leerlingen even uitblazen
in de club.
's Avonds, van 18 tot 19.30u., begeleidt een team van pedagogen de leerlingen
tijdens de verplichte studie in een gemeenschappelijk klaslokaal. Leerlingen met
studieproblemen krijgen nog een extra ruggesteuntje van 19.45u. tot 20.30u. De
anderen kunnen eventueel nog wat sporten, ontspannen in de club, televisie kijken
of een filmpje meepikken in de grote cinemazaal. Om 22.30u. doven de lichten in
de slaapkamers van Zedelgem.
De kandidaat-onderofficieren krijgen jaarlijks zo'n 500 uren militaire vorming
voorgeschoteld. Elke donderdag is daaraan gewijd. Zij leren elementaire tactische
vaardigheden zoals camouflage,
het innemen van een schoots- of
waarnemingsstelling, vorderen in gevechtsformaties door het terrein, kaartlezen,
enz. Ook in het domein van bewapening, EHBO en NBC, zijn de leerlingen na
twee jaar thuis. Elk wapen, van het 9mm-pistool GP tot de mitrailleur .50, kennen
ze van naaldje tot draadje en kunnen ze gebruiken. Zij kunnen gewonden
verzorgen en hun mannen aanleren zich te beschermen tegen nucleaire, biologische
of chemische aanvallen. Maar het belangrijkste onderdeel van de militaire vorming
is wel de bevelvoering. Het is de bedoeling dat de leerlingen later weten hoe zij een
sectie, de basis gevechtsgroep op het terrein, moeten
leiden. De
sectiecommandanten in spe moeten er op toe zien dat hun manschappen hun
opdracht behoorlijk uitvoeren.
Wekelijks krijgen enkele kandidaat-onderofficieren een leidersfunctie toebedeeld.
Leerling met weekdienst, adjunct van de officier met wachtdienst, adjunct van de
pelotonscommandant, verantwoordelijke keukenpiket, kameroudste en ga zo maar
door. Hierbij worden de leerlingen permanent geëvalueerd door de pedagogen, de
onderrichters, de pelotons- en de compagnie-commandanten.
Het eerste jaar telt 53 kandidaat-onderofficieren, het tweede jaar 59. Er zijn 25%
meisjes. Van het derde jaar trokken in december '94, 65 onderofficieren naar hun
respectievelijke wapenscholen.
Ongeveer 15% van de leerlingen krijgt na het eerste jaar de zilverenpalmen
opgesteld. Die wijzen op een onberispelijke staat van dienst en goede sport- en
studieresultaten. Deze geprivilegeerden kunnen ofwel vrijdagmiddag om 12.00u.
de kazerne verlaten ofwel op maandagmorgen binnenkomen.
9.

10.
Het eerste jaar mag een keer per week van 18.00u. tot 23.00u. De deur uit. Het
tweede jaar kan twee keer weg. De dienst voor sociale en culturele vorming
stelt regelmatig activiteiten buiten de school voor. Een avondje
boogschieten, schaatsen, strandzeilen, de bioscoop of het theater bezoeken,
een tentoonstelling bewonderen, het kan allemaal. De leerlingen kunnen ook
zelf voorstellen doen.
In de toekomst blijven de afgestudeerden, ondanks de verandering van het
systeem, tijdens het 3de jaar, nog vier maanden in de school. Vanaf september '96
zullen de leerlingen een week Franse les volgen in de onderofficierenschool van
Dinant.
Ook zullen zij waarschijnlijk het brevet van hulpmonitor sport kunnen halen in
Eupen en het B-brevet commando in Marche-les-Dames. Daarbij kunnen zij ook het
rijbewijs C en een speciaal brevet Eerste Zorgen tijdens die laatste vier
maanden op zak kunnen steken.
Het klinkt ons, ex-onderofficieren, allemaal bekend in de oren. Maar toch,
misschien was het vroeger toch een beetje anders?
(bron: VOX 9514). -

o-o-o-o-oLANGST AANGESLOTEN LEDEN VAN ONZE VERENIGING.

321.
351.
419.
488.
495.
496.
500.
520.
524.
537.
540.
543.
553.
556.
567.
569.

HAEGHEMAN Alphonse
VOORDECKER Joseph
DECEUNINCK Gustaaf
PUYSTIENS Frans (lid van het bestuur)
DEFOOR Octaaf
(voorzitter-ter-ere)
BOUSSY Mare
CAILLIAU Jean-Baptist
THEYS Lodewijk (lid van het bestuur)
MARCHAND Raoul (gewezen bestuurslid)
VAN HAVERBEKE Eddie
CUYLLE André
MAERTENS Cyriel
VANNESTE Albert
NOTREDAME Albert (gewezen bestuurslid)
VAN DER CRUYSSEN Gabriel
KOOY Willy

18/05/47.
23/01/49.
16/10/60.
23/10/69.
28/02/70.
09/10/70.
12/11/70.
22/09/74.
14/01/76.
18/04/77.
12/10/77.
18/12/77.
10/05/78.
08/03/79.
20/05/81.
03/03/81.

De voorzitter en de leden van de raad van bestuur houden eraan,
deze trouwe leden te danken voor hun verkleefdheid aan de K.M.
der Ex-onderofficieren van Oostende.
Ten gepaste tijd worden zij hulde gebracht door het bestuur.
-O-O-O-O-O-ONIEUWE LEDEN.

Wij verwelkomen de volgende nieuwe aangeslotenen.
773. MEULEMAN
Carlos
ADJ. b.d.
L.M.
774. DEWULF
Gilbert
ADJ. b.d.
M.D.
PYRA
Gaston
sympathisant.
Hopelijk zien wij hen dikwijls op onze bijeenkomsten!
-o-o-o-o-o-o-

11.
DAGREIS NAAR NEDERLAND OP 30 MAART 1995.
Zoals het oud-militairen betaamd vertrokken we stipt om 6u30 vanuit
Oostende richting Brugge. De dubbeldekker was goed gevuld met enthousiaste
deelnemers, alhoewel sommigen bij dit vroege uur nog slaperige oogjes
hadden. Op de eerste bus waren er nog enkele plaatsen vrij voor onze
vrienden uit Brugge. Aan de Lac van Loppem werden deze laatste opgeladen en
kon de eerste rit goed van start gaan,
Aan een gezapig tempo reden we langs Gent richting Antwerpen. Zoals we
dagelijks vernemen langs de radio was er ter hoogte van de Kennedytunnel
filevorming, waarom zou er voor ons een uitzondering gemaakt worden! Eens
deze hindernis genomen reden we goed door richting Breda om zo langs
Rotterdam naar Delft te rijden.
Wat niet voorzien was op het programma was het in detail te bekijken van
alle mogelijke in- en uitvalswegen van Rotterdam zodat we ons een gedacht
konden geven wat voor een verkeersknooppunt Rotterdam wel is. Uiteindelijk
hadden we de goede weg te pakken en kwamen we met een uur vertraging te
Delft aan waar de eerste halte was gepland.
Iedereen was gelukkig zijn benen eens te kunnen strekken en zowel de mannen
als de vrouwen zochten in massa de toiletten op. Na een poosje wachten kon
het bezoek aan de kunstaardewerkfabriek "De Delftse Pauw" beginnen. De
tentoongestelde lokalen van het fabriekje waren niet zo groot en met ons
104 bezoekers was het even drummen om alles goed te zien en de uitleg van
de gids te verstaan. Het was wel de moeite waard om het ganse procédé te
volgen en de schilders met verschillende motieven op alle vormen aardewerk
aan het werk te zien. Tot besluit begaven we ons naar de showroom waar alle
afgewerkte produkten tentoon- en te koop werden gesteld. Gezien alles met
de hand geschilderd is zijn deze prachtige artikelen van verschillende
vormen, grote en kleuren niet goedkoop. Iedereen stond met verstomming naar
al dit moois te kijken. Rond Ilul5 werden we verzocht terug plaats te nemen
in de bussen.
Nu reden we langs Leiden en Lisse richting Keukenhof. Onderweg konden we
genieten van enkele riante viLla's met bijhorend landgoed alsook van de
vele langwerpige bloemenvelden. Na een uurtje rijden waren we ter
bestemming. Dat we daar niet alleen waren was te zien aan de vele autocars
op de parking. De meesten onder ons gingen eerst hun dorst lessen en de
inwendige mens versterken. Problemen gaf dit niet want gelegenheden voor
eten en drinken was er voor ieders beurs. In de namiddag, met een heerlijk
zonneweertje, werd het domein Keukenhof ingepalmd. Het was er aangenaam om
te wandelen en te genieten van de prachtige aangelegde bloemenperken
afwisselend in bloemsoorten en kleuren. Tulpen, narcissen, irissen,
hyacinten, crocussen en anemonen wisselden elkaar af in steeds veer andere
kleuren. Sommige tere bloemen en planten stonden in serres tentoongesteld.
Daar kon je ook prachtige opgemaakte bloemstukken bewonderen. Heel het park
geurde van de bloemen. De liefhebbers konden zich aan de verschillende
standjes op het domein hun voorraad bloembollen aanschaffen. Afwisselende
fonteinen en watervalletjes lieten de bloemperken nog beter uitkomen. Hét
was opvallend hoe netjes alles werd gehouden. Geen papiertje of
sigarettenpeuk was er te bespeuren. Zoals voorzien was iedereen op tijd aan
de bussen en konden we rond 16 u de terugreis aanvatten.
Ter hoogte van Gent werd de autobaan verlaten om ons naar St-Martens-Latem
te begeven waar we het avondmaal gingen nuttigen in het ons allen
welgekende etablissement "'t Pompierke". Een rijkelijk gevulde koude
schotel werd ons geserveerd daarbij geholpen door onze bereidwillige
chauffeurs. Bij dit alles paste een goed glas bier of een warme koffie. Dat
er meer of een glas werd gedronken was te merken aan de vele vrienden die
zich naar de dansvloer begaven, voorafgegaan door enkele bestuursleden met
hun dame. De goede sfeer en de gezelligheid, onze maatschappij eigen, zat
er direkt in. Spijtig, aan alles komt een einde en ook hier moesten we
noodgedwongen verder richting Brugge en Oostende.
Vooraleer de autostrade te bereiken werd er links en rechts nog eens goed
gekeken, vooral door de mannen, naar al het: vrouwelijk schoon dat hier en
daar in de verlichte vitrines tentoongesteld werd. Rond 22.00u. kwamen we
te Oostende aan. Het was een prachtige en goed georganiseerde dag te danken
aan ons fantastisch bestuur en aan de goede zorgen van John!
A.V.D.

12.
HET LEVEN VAN EEN BRANCARDIER IN 1914-1918.

In Wereldoorlog I werden de brancardiers van het Belgisch leger
slechts zelden naar waarde geschat Voor heel wat hogere officieren
konden manschappen die oorspronkelijk niet voor het soldatenleven
waren bestemd, en daarenboven tijdens hun dienst geen wapens droegen, maar in geringe mate bijdragen tot de overwinning.
Deze miskenning legde een zware hypotheek op de kwaliteit van
de hulpverlening.
In 1914-1918 bestonden de ambulancecolonnes hoofdzakelijk uit
onderwijzers en seminaristen, kortom, uit mensen die in vredestijd
normalerwijze van dienst waren ontheven. Bij algemene mobilisatie
genoten zij van het statuut van niet-strijdend personeel. Voordelen
leverde dit evenwel niet echt op. Brancardiers dienden evengoed het
slagveld te betreden maar dan wel zonder uniform en zonder enige
vorm van militaire opleiding! Het hoeft dan ook weinig verwondering
te wekken dat het aantal brancardiers na de veldslag van leper,
angstjagend terugliep. Er waren er immers heel wat die vrijwillig
overstapten naar de strijdende troepen...
Om deze leegloop op te vangen, werd op 12 mei 1915, een
Opleidingscentrum voor Brancardier-Verpleger opgericht. Wie
ongeschikt was voor normale dienst kreeg daar een intensieve
opleiding van twee weken, waarbij hem de voornaamste brancardagevaardigheden werden bijgebracht. Deze recruten vervingen vervolgens
in de steunhospitalen brancardiers, die conditioneel wel volledig op
peil stonden en dus konden worden uitgestuurd naar het front.
In alle regimenten werden de muzikanten omgevormd tot
brancardiers en op de lagere echelons werden de leemtes opgevuld
met soldaten die nog niet volledig van hun verwondingen waren
hersteld.
Een andere factor die het chronisch gebrek aan brancardiers in
de ambulancecolonnes helpt verklaren, was het feit dat de
organisatie van de hulpverlening, gaandeweg ingrijpend werd
aangepast.
Oorspronkelijk omvatte elke divisie een colonne ambulanciers van
300 brancardiers. Hun enige taak bestond erin zo vlug mogelijk de
gewonden van het front naar achter te evacueren. In de strijdlinies
zelf beperkte het verzorgend personeel zich daardoor al te vaak tot
een regimentsdokter.
Hij torste de loodzware taak en verantwoordelijkheid om de gewonden te verzamelen en de eerste zorgen toe te dienen. Dit had voor
gevolg dat zij bij de eerste veldslagen overbelast waren en noodgedwongen hulp moesten vragen bij de gemeentelijke administratie,
scholen en religieuze gemeenschappen. De praktijk van de oorlog
toonde dus vrij vlug aan dat een geneesheer slechts efficiënt werk
verrichtte, indien de regimenten ook zelf over een ambulance en wat
brancardiers konden beschikken.
De betrokken divisiecommandanten ervaarden deze voertuigen (de
ambulances) in een regiment op mars, als een verschrikkelijk anachronisme. Het werd daarom slechts voor het eerst toegestaan tijdens
de terugtocht naar Antwerpen.
(Inspiratiebron : "La Vie du Brancardier en 1914-1918" door
Commandan Geneesheer Patrick LOODTS).

-o-o-o-o-o-oVerspreiding van "DE KLAROEN".
Om de portkosten wat te drukken krijgen sommige van onze leden het
3-maandelijks tijdschrift van de K.M. Ex-onderofficieren van
Oostende, in de bus gestopt door iemand van het bestuur. Mogen wij
iedereen vragen hun naam duidelijk aan te brengen op hun postbus.
Dank voor uw medewerking.

13.

EUROCORPS
Op 25 juni 1993 keurde de Ministerraad de deelname
van ons land aan het EUROCORPS goed .
De Staf van het Eurocorps werd op 1 oktober jl.
opgericht en is gestationeerd te STRASBOURG . Hij
staat
onder bevel van Luitenant-Generaal
WILLMANN van de Bundeswehr. Deze multinationale staf, met overwegend landmacht- karakter,
beschikt over een zee- en luchtmacht - component
dat het hem mogelijk maakt deel te nemen aan
gecombineerde operaties.
Buiten de wisselfuncties werden de verantwoordelijkheidsposten verdeeld volgens de proportionele
verhouding tot het volume van de geaffecteerde
strijdkrachten. Zo werd het commando van de
Bureaus Steun (Artillerie, Genie, Licht Vliegwezen) en
Burgerlijk-Militaire Aangelegenheden (G5) aan België
toegekend. De Staf omvat ongeveer 350 personen.
België levert er 70, waarvan er 57 van de LM komen,
8 van de LuM, 2 van de Med Dst en 3 burgers.

Bovenop een reeks oefeningen op kaart en
transmissieoefeningen zal het EUROCORPS in 1994
een
commandoposten
transmissieoefening
organiseren. Deze oefening, PEGASUS 94 genoemd,
zal plaatsvinden van 7 tot 17 november in het
OOSTEN van FRANKRIJK en het ZUIDEN van
DUITSLAND.
Het
gestelde
doel
is
de
interoperabiliteit van de staven en de troepen van
het
EUROCORPS
te
oefenen
in
gevechtsomstandigheden
met
verschillende
machten gekarakteriseerd door zeer grote ruimten
en snelheid van veranderende toestanden.
Onderdelen van de 1 e Belgische Gemechaniseerde
Divisie zullen aan deze oefening deelnemen.

Het Bataljon Hoofdkwartier werd eveneens op 1 oktober
jl. opgericht. Elk van de drie naties levert een deel var
het personeel. De Commandant van dat bataljon zal
steeds een Fransman zijn, de Tweede Commandant
een Duiitser en de Officier Operaties (S3) een Belg.
De Belgische inbreng aan dat bataljon zal 52 personen
bedragen, waarvan er 50 van de LM en 2 van Med Dst
komen.

(

FORUM infoblad
L.M.)

14.
KTG GEEFT DE MILITAIRE INFRASTUCTUUR TERUG AAN DUITSLAND.

Na de tweede wereldoorlog stelde de Bondsrepubliek onroerend goed
ter beschikking van de Belgische militairen in Duitsland. Het geheel
omvatte 35 kazernes, 35 opslagplaatsen, 15 oefenterreinen, 11
schietstanden, 2 ziekenhuizen, 5100 woningen, 114 scholen en verder
nog culturele centra, "medische huizen" en winkels. De Directie
der Bouwwerken in Duitsland of KTG, huurde nog zo'n 5000 andere
installaties, voornamelijk huizen en appartementen maar ook winkels
en scholen.
Na het vertrek van verschillende eenheden naar België heeft KTG
een flinke en complexe dobber : de dienst moet het grootste deel
van de infrastructuur aan het verenigde Duitsland terugbezorgen. Er
blijven slechts twee Belgische militaire gemeenschappen, het kamp
van Vogelsang en het plateau Keulen met installaties in Spich,
Altenrath en Matienburg.
Er blijven 5 kazernes, 2 munitiedepots, 2 oefenpleinen, één
medisch centrum, 5 medische huizen, 6 inrichtingen van CDSCA en 1877
woningen voor de Belgische militaire gemeenschap in Duitsland.
Een belangrijke opdracht van KTG is de teruggave van de infrastructuur aan Duitsland. Het probleem is de bepaling van de waarde
ervan. Van de bevoegde Duitse diensten verwacht men dat zij na een
grondige verkenning, de lijst van schadeposten samenstellen. Zij
maken, in samenspraak met KTG, de lijst van gedetailleerde
schadebeschrijvingen op.
De uiteindelijke restwaarde zal het verschil zijn tussen de door
de Duitsers erkende restwaarde en de door de Belgen erkende schade.
De terugvordering van die restwaarde is in feite volledig
afhankelijk van het economisch of financieel voordeel dat Duitsland
uit de Belgische investeringen kan halen.
Tot nog toe kwam men enkel tot een akkoord voor een paar
domeinen die verkocht werden. Dit lijkt de meest eenvoudige oplossing, maar toch voert men discussies over de verdeling van de
opbrengst van de grond (Duitse eigendom) en de gebouwen.
De ervaring wijst uit dat de afhandeling van de restwaarde zeer
complex is en nog heel wat tijd in beslag zal nemen. Het ligt voor
de hand dat het probleem van de polluties en bezoedelingen vaak tot
geanimeerde discussies leidt. Rekening houdend met de Duitse
gevoeligheid op dit vlak is deze problematiek een zware brok voor
KTG.
(VOX) O-O-O-O-O-OWENST U OOK LID TE WORDEN VAN DE K.M. EX-ONDEROFFICIEREN/OOSTENDE?

U was onderofficier bij een der krijgsmacht-afdelingen. Beroepstoegevoegd-, aanvullings- of dienstplichtig-onderofficier? Allen
zijn welkom, de vereniging is toegankelijk voor al wie als
onderofficier heeft gediend.
Vraag om een formulier "Aanvraag Tot Lidmaatschap" bij een der
bestuursleden.
Het lidgeld bedraagt 275fr. voor alleenstaanden en 300fr. voor
echtparen of gelijkgestelden.
Men kan storten op ons rekeningnummer : 000-0146912-54 van K.M.
Ex-onderofficieren, 21 Nieuwlandstraat, 8400 Oostende.
-o-o-o-o-

14.

15
DE EUROPESE KODE TEGEN KANKER.

1. Rook niet. Rokers : stop zo vlug mogelijk met roken en rook
niet in aanwezigheid van anderen.
2. Beperk uw alkoholgebruik.
3. Vermijd overdadige blootstelling aan zonlicht.
4. Volg de veiligheidsvoorschriften voor de behandeling van elke
stof die kanker zou kunnen veroorzaken.
5. Eet regelmatig vers fruit, groenten en vezelrijke voedingsprodukten.
6. Voorkom overgewicht en beperk de inname van vet voedsel.
7. Raadpleeg uw arts als u een verandering opmerkt in een moeder
vlek, een knobbeltje ontdekt of abnormaal bloedverlies vast
stelt.
8. Raadpleeg uw arts als u geplaagd wordt door een aanhoudende
hoest, heesheid, een verandering in het ontlastingspatroon, of
een onverklaarbare gewichtsverandering.
Speciaal voor Vrouwen :
9. Laat regelmatig een baarmoederhalsuitstrijkje maken.
10. (Controleer regelmatig uw borsten en doe mee aan borstonderzoeksprogramma's (mammografie) wanneer u 50 jaar of ouder
bent.
-o-o-o-oDe NAVO en de RUSSISCHE PERS.
Het Partnerschap voor de Vrede-initiatief van het Bondgenootschap en de resultaten van het debat dat thans gevoerd wordt
over de toekomstige uitbreiding van de NAVO, beogen oude
scheidingslijnen in Europa weg te nemen. Toch bestaat bij de
publieke opinie in Rusland de vrees dat het initiatief zal
leiden tot het isolement van hun land.
Een overzicht van Russische perscommentaren over dit onderwerp.
- De democratische gemeenschap voelt zich teleurgesteld doordat
Rusland er niet in geslaagd is snel te integreren in de NAVO.
- Het buitenlands beleid dat door de regering wordt gevoerd is
niet consequent.
- Nationale filosofische en morele denkbeelden zijn niet
ontwikkeld
- De hervorming van de NAVO zou het einde betekenen van de dominante
rol van de V.S.
- Rusland zou het tegenwicht vormen voor het toenemend gewicht
van het verenigd Duitsland.
- Onze integratie in de internationale gemeenschap zou een extra
garantie zijn voor de ontwikkeling van de democratie in Rusland.
- Het zou nuttig zijn als een aantal vooroordelen over Rusland
worden weggenomen.
- Wij moeten ons in de eerste plaats bezig houden met het opzetten
van ons eigen veiligheidssysteem, we hoeven niet te wachten tot
een vriendelijke oom van de NAVO het voor ons doet.
- Nu Rusland zijn troepen uit Midden-Europa heeft teruggetrokken,
lijkt het land niet langer Europees genoeg voor de NAVO.
- De NAVO heeft Rusland niet nodig. Zie Washingtons openlijk
antagonisme tegenover Moskou's beleid.
(NAVO Kroniek.)
15.

16.
WIJ BEZOEKEN.

Na samenspraak met onze confrater Jean MOERMAN, gediplomeerde
gids van de vereniging "Lange Nelle", nodigt het bestuur de leden
uit om deel te nemen aan de volgende namiddag-uitstappen.
1. bezoek aan de tentoonstelling "Leopold II - Urbanist" in de
Koninklijke Galerijen (Zeedijk).
Datums : 13 JUL of 10 AUG 95 (keuze).
Samenkomst : telkens om 14.00u. aan de Koninklijke Stallingen
(sportcentrum).
Te volgen weg : via de Koninginnelaan, richting stedelijk zwem
bad, monument Leopold II naar de galerijen.
Bezoek : van 14.30u. tot 16.30u. met deskundige uitleg van onzi
gids.
Deelname in de kosten : 90fr. per persoon, (gids en ingang).
2. Bezoek aan de "Atlantikwall" - Domein Raversijde.
Datum : 21 SEP 95.
Samenkomst : om 14.30u. op de parking gelegen langs de
Nieuwpoortsesteenweg ter hoogte van de Luchthaven.
Te volgen weg : rechtstreeks langs de verbindingsweg naar het
domein.
Bezoek:15.00u. tot 17.00u.wandeling nr.2 - W.O.II.
Deelname in de kosten :160fr.per persoon.
Voor deze bezoeken kan men betalen per overschrijving, storting, of
betaling contant.
Bij overschrijving of storting : op het nr.000-0146912-54 van de
Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende, 21
Nieuwlandstraat, 8400 Oostende. Men gelieve de datum van het bezoek
onderaan de strook te melden.
Contante betaling kan op de vergaderingen bij onze penningmeester
Uiterste datum voor inschrijving
:
-

voor het bezoek van 13 JUL 95:4 JUL 95;
10 AUG 95:4 AUG 95;
21 SEP 95:12 SEP 95.

N.B.:het bezoek van 21 SEP 95 aan het Domein Raversijde, vraagt van
de
deelnemers, een zekere fysieke inspanning.
-O-O-O-O-OEtentjes in "Het

Koninginnehof".

Afspraak om 12.30u.,aan tafel om 13.00u.

in:

Jaar_1995: 5 juni, 26 jun, 17 jul, 7 aug, 28 aug, 18 sep, 9
okt, 30 okt, 20 nov, en 11 dec.
Jaar_1996 : 8 Jan, 29 Jan, 19 feb, 11 mar, l apr, 22 apr, 13
mei, 3 jun, 24 jun, 15 jul, 5 aug, 26 aug, 16 sep,
7 okt, 28 okt, 18 nov, 9 dec, 30 dec.
Na het eten, gelegenheid tot kaarten of bingo—spelen.
Voor de prijs moet je het niet laten: 400 Fr., aperitief en
dranken niet inbegrepen.
Inlichtingen en inschrijving bij vaandeldrager
J.VERMEYLEN op de nr. (059) 70 94 09

