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DE KLAROEN
WENST U PRETTIGE KERSTDAGEN EN GELUKKIG NIEUWJAAR

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
E X - ONDEROFFICIEREN
van de Krijgsmacht
AFDELING OOSTENDE
=======10e

Jaargang============================================ Nr 1 / 1996 =========
EERST HET WOORD AAN DE VOORZITTER.

Beste Vrienden,
Het jaar loopt weer ten einde. Soms krijgt men de indruk dat de
jaren sneller voorbij trekken dan was vroeger het geval.
Misschien is de reden te vinden in het feit dat men nu alles
iets trager en rustiger doet; ofwel omdat men druk in de weer is
met onze dagelijkse bekommernissen, die toch zoveel verschillen
dan in de tijd van toen.
Voor 1996 wens ik jullie gezondheid en vrede toe.
Vrede bij u thuis, vrede in familiekring en onder vrienden.
Mogen allen in de toekomst gespaard blijven van tegenspoed.
Hier maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn confratersbestuursleden hartelijk te bedanken voor de goede medewerking en
verstandhouding bij het uitvoeren van mijn taak.
Aan alle leden, sympathisanten en adverteerders in "De Klaroen",
wens ik een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar 1996.
In naam van onze Koninklijke Maatschappij van Ex-onderOfficieren,
dank voor uw blijvende steun en vriendschap.
André BAROEN. -o-oo-o-o-o-oEN DAN DE PENNINGMEESTER.

Het is wederom zover, de einde jaarsfeesten staan voor de deur en
het nieuwe jaar is in zicht. Vooraf aan iedereen een goede gezondheid en een voorspoedig 1996.
Met het nieuwe jaar wil ik er ook iedereen die nog niet vereffend
heeft, even eraan herinneren, het lidgeld 1996 te betalen.
De prijs is dezelfde gebleven, dus 300fr. voor effectieve leden
en sympathisanten (per echtpaar en gelijkgestelden) en 275fr. voor
weduwen en alleenstaanden. Een toemaatje is natuurlijk altijd
welkom. Het rekeningnummer, van de Koninklijke Maatschappij Exonderofficieren van Oostende. Een overschrijvingsformulier is bij
dit nummer van "De Klaroen" gevoegd.
Ik denk dat iedereen ervan overtuigd is dat kameraadschap, hulpvaardigheid, dienstbetoon en wat zonnige humor bij ons geen ijdele
woorden zijn. Ik hoop dan ook dat iedereen onze vereniging trouw
blijft en spontaan zijn/haar lidgeld zal betalen.
Kent u vrienden of kollega's die met pensioen gaan, laat ons hun
adres weten! Zo kunnen wij deze mensen een tijdschrift bezorgen,
of een bezoekje brengen. Vrienden die onze doelstellingen genegen
zijn, en onze principes waarderen, zijn welkom.
Alleen zo kan onze bloeiende vereniging verder de toekomst tegemoet .
Theo DEHAEMERS.
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DE AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE.
1. Ledenvergaderingen.
Op de 2de donderdag van de maand, om 14.30u., komen wij samen
in "het Koninginnehof". Wie moeilijk naar het Maria-Hendrikapark kan komen maar erbij wenst te zijn, geeft een seintje aan
een der bestuursleden die zal trachten" een oplossing te
vinden. Voor adressen en telefoonnumers, zie achteraan in dit
nummer.
- Donderdag 11 Jan 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- nieuwjaarsreceptie met een droogje en een natje, opgeluisterd
door passende muziek,
- nieuwjaarsbingo en tombola.
- Donderdag 8 FEB 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- spreekbeurt "De Nationale Bank" door de h. –P. TACK,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 14 MAR 96 : statutaire vergadering,
- verwelkoming door de voorzitter,
- spreekbeurt "De Brandweer van Oostende" door Lt. SALLIAU,
- statutaire verkiezingen van het bestuur,
- verslagen van de secretaris en de penningmeester,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 11 APR 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht "Posters en Uitdrukkingen", deel 2, door de h.
R. DESNERCK,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 9 MEI 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht "Het Rode Kruis" door de voorzitter van de af
deling Oostende,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 13 JUN 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- bingo,
- tombola en koffietafel.
2. Etentjes in "Het Koninginnehof".
Samenkomst om 12.30u. voor het aperitief (niet in de prijs begrepen), aan tafel om 13.00u.
Na het eten is er gelegenheid tot kaartspelen of bingo.
Je moet het niet laten voor de prijs : 40üfr. voor een 3-gangen
menu.
Op volgende data in 1996 : 15 JAN, 29 JAN, 19 FEB, 11 MAR, l APR,
22 APR, 13 MEI, 10JUN, 24 JUN, 15 JUL, 5 AUG, 26 AUG, 16 SEP,
7 OKT, 28 OKT, 25 NOV en 16 DEC.
Inschrijvingen
telefoonummer

:
bij
: (059)

bestuurslid
70
94
09.

-o-o-o-o-o-o-

J.

VERMEYLEN,
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LEDENVERGADERING VAN 14 SEPTEMBER 1995.
De voorzitter opent de vergadering om 14.30u. en heet de 109 aanwezigen welkom.
Een ogenblik stilte wordt in acht genomen voor de overleden leden
van de vereniging.
Het verslag van de vergadering van 8 Juni 95 wordt voorgelezen en
goedgekeurd. De spreker van de dag wordt door de feestleider John
voorgesteld. Het is de h. André VANCRAEYNEST, meer dan 50 jaar
visser en wonende te Nieuwpoort. Op rustige wijze wist hij ons te
boeien met het verhaal van de vissersvrouw. Vroeger werden vissers
ingescheept op 3 soorten vaartuigen :
- garnaalvaartuigen : de vissers waren dagelijks thuis;
- middenslagvaartuigen : de vissers waren in zee voor 8 a 10 d.;
- ijslandvaarders : de vissers waren in zee voor 16 a 20 dagen.
De vissersvrouw was een onmisbare steun voor haar man. Zij had een
hard leven. Zij stond alleen voor de opvoeding van de vele kinderen
die het gezin telde.
Destijds hadden vissersvrouwen weinig contact met hun man op zee. De
draadloze verbinding bestond niet. Het enige nieuws betrof meestal
een sterfgeval of geboorte in de familie.
De taak van de vissersvrouw bestond uit : het goed beheren van het
geld daar zij meestal volmacht had over alles, helpen bij het
lossen van de vangst, het voorbereiden van het eten voor de lange
reis, het wassen van het vuil goed en het breien van netten.
Door de evolutie van de techniek is de levensstandaard aan boord
veel verbeterd.
De h. VANCRAEYNEST eindigde zijn voordracht met te zeggen dat manlief altijd gelukkig was zijn vrouw te omhelzen na lange afwezigheid. De voorzitter voegde daaraan toe dat alle ex-onderofficieren
dit ook hebben ondervonden tijdens hun aktieve loopbaan. Na de
spreekbeurt overhandigde de feestleider een fles aan de gastspreker. Bij het verlaten van de zaal viel hem nog een hartelijk
applaus te beurt.
Na de koffiepauze werden nog enkele administratieve punten naar
voor gebracht door de voorzitter:
- het overlijden van 2 onzer leden en een familielid;
- verslag van het bezoek aan "Leopold II Urbanist" op 13 juli
waaraan 24 leden deelnamen;
- het komende bezoek aan de tentoonstelling "Atlantic Wall" op
21 september;
- de komende aktiviteiten waaraan onze vereniging deelneemt.
De inhoud van "De Klaroen" nr.4/95 werd doorlopen en toen kon men
overgaan tot de trekking van de tombola.
Ten gepast tijde werd de vergadering opgeheven. De voorzitter bedankte de leden voor hun aanwezigheid. Afspraak op de ledenvergadering van 12 oktober.
-o-o-o-o-oLEDENVERGADERING VAN 12 OKTOBER 1995.
Om 14.30u. worden alle aanwezigen door de voorzitter welkom geheten.
Hij vraagt een minuut stilte voor de overledenen. Hij geeft dan het
woord aan John VERPOUCKE die de sprekers voorstelt: Majoor
DESCHRIJVER en Kapitein PEETERS beiden van de dienst personeel van
de Krijgsmacht. Zij voorzien in de vervanging van de vroeger
aangekondigde spreekbeurt over de Nationale Bank. Hun onderwerp :
"De Evolutie van de Krijgsmacht sedert 1990".
Alhoewel de materie van de sprekers uiteraard soms nogal "droog"
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overkwam, vooral voor de aanwezige dames, was de aandacht van
de mannen op punt. Bewijs daarvan waren de talrijke vragen op
het einde van de voordracht.
De belangstelling ging vooral naar het personeelsprobleem van
onze Krijgsmacht : de aanwerving, de afvloeiing, de loopbaan, de
bevordering en ook de wedden en vergoedingen.
De officieren werden na het beantwoorden van de vragen door John
bedankt met voor elk een lekkere fles.
Dan werden pannekoeken en wafels opgediend voor de liefhebbers.
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en goedgekeurd. De voorzitter gaf een overzicht van de komende aktiviteiten
en vroeg confrater Guido DESMADRYL even recht te staan ter
kennismaking bij zijn eerste aanwezigheid.
De voorzitter herinnerde eraan dat de opgegeven uren van vertrek en
aankomst bij de dagreizen dienen nageleefd en vraagt iedereen daar
rekening mee te houden. Confrater Jean MOERMAN vraagt dat ook de
'tussenuren' zouden gerespecteerd worden.
Vervolgens kregen confrater Julien VERMEYLEN en zijn dame gelukwensen bij hun 50e huwelijksverjaardag op 6 oktober .
André BAROEN gaf toen een uiteenzetting omtrent de beloofde verbetering van de toegangsweg en parking van "Het Koninginnehof". Het
ziet er niet naar uit dat deze werken zullen uitgevoerd zijn op tijd
voor onze nakende "Koningsdag".
De koffietafel van maandag 2 oktober, voor onze langst aangesloten
leden, was een succes. De talrijk opgekomen ouderen waren vol lof
voor dit initiatief.
Een bezoek aan het Centrum voor Familiekunde, waarvan confrater Eddy
VAN HAVERBEKE de leider en bezieler is, wordt voor de nabije
toekomst gepland.
Confrater VERPOUCKE vroeg de leden hun keuze bekend te maken voor
hun plaatsen aan tafel voor het banket van 18 november.
Intussen was alles klaar voor de tombola en kon de trekking aanvang
nemen onder de kundige leiding van Fernand, Frans en Julien. Een van
de oudste leden ging met 8 prijzen naar huis, wat alweer bewijst
dat, wie veel lotjes koopt, normaal veel prijzen wint. Ook confrater
DESMADRYL was bij de gelukkigen van de trekking en zo was de
traditie geëerbiedigd.
Omstreeks 17.30u. kwam het einde en gingen de 95 aanwezigen langzaam
uiteen.
-o-o-o-o-oLEDENVERGADERING VAN 9 NOVEMBER 1995.
De voorzitter opent de vergadering om l4.30u. en na een woord van
welkom, vraagt hij één minuut stilte voor de overledenen.
De feestleider stelt dan de gastspreker voor : de h. Robert COELUS
Mijnheer COELUS is gewezen schoolhoofd van het K.W.IBIS en is de
auteur van "De IBIS-Story". Zijn militaire dienst heeft hij als
K.R.O. bij de Zeemacht gedaan. In 1990 heeft hij de Vriendenkring
van het Noordzee-Aquarium Oostende opgericht, vereniging waarvan hij
tot heden de voorzitter is.
De heer COELUS schetst de historiek van het Noordzee-Aquarium te
Oostende, dewelke bij het ontstaan , zich in de Van Iseghemlaan bevond .
Vervolgen s werd een korte videofilm getoond met commentaar voorzien
door de spreker. Dit filmpje toont ons de verschillende soorten
vissen en andere bewoners van de Noordzee die in het aquarium te
bewonderen zijn.
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Nadien gaf de heer COELUS nog een overzicht van de aktiviteiten van
de vriendenkring en schonk hij het boek "Nachten op Zee" van Eddy
SERIE, als prijs voor onze tombola. Iedereen kreeg nog een blad met
inlichtingen en Robert COELUS besloot met ons te bedanken omdat hij
de gelegenheid kreeg zijn vereniging beter gekend te maken. Veel
applaus en een goede fles als bedanking voor onze spreker.
De secretaris las het verslag van de vorige vergadering en de
voorzitter gaf een overzicht van de komende aktiviteiten waarvan de
bijzonderste wel Koningsdag is. Verder kon men na de vergadering ,
aan het station, de aankomst van de fakkel uit Engeland bijwonen.
De voorzitter deelde nog mee dat de Koninklijke Stadsharmonie,
dirigent confrater Fernand CUYPERS, op 8 december in het Feesten
Kultuurpaleis, een brasserieconcert brengt. Een banket volgt op
zaterdag 9 december.
John VERPOUCKE geeft nog enkele algemene richtlijnen voor de
deelnemers aan het banket van 18 NöV 95 en daarna kon men wafels en
pannekoeken smullen en lotjes kopen voor de tombola.
Onze maatschappij schafte zich nog 4 boeken van Eddy SERIE aan en
zo kwamen we aan 5 uitzonderlijke prijzen om te voegen bij de
tombola.
Van de 95 aanwezigen gingen er 5 naar huis met een stukje boeiende
lectuur.
De vergadering werd om 17.15u. gesloten door Frans PUYSTIENS die
binnen korte tijd weer naar Tenerife vertrekt.
-o-o-o-o-oWIST JE ..... dat op 14 oktober 1995 het jaarlijks banket van
de Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren, afdeling
Tongeren doorging. Het feest had plaats in de zaal HECO naast de
"Hippodroom" te Tongeren. Onze afdeling was vertegenwoordigd door
een tiental leden en konden genieten van een aangename namiddag en
smakelijk eten.
..... dat op 22 oktober 1995 het jaarlijks banket van
de Koninklijke Maatschappij van Ex-onderofficieren, afdeling Gent
doorging. Het feest had plaats in hun lokaal "Willen is Kunnen", St.
Coletastraat 21-23, te Gent. Onze afdeling was ook hier
vertegenwoordigd door een tiental leden en zoals naar gewoonte
genoten we van de aangename sfeer en het heerlijk eten.
..... dat op l november 95 "Heldenhulde",
op 9 november
Aankomst fakkel uit G.B.,
op 11 november
"Wapenstilstand"
op 15 november
Te deum in de dekenale kerk,
onze vereniging vertegenwoordigd was met ons vaandel en een afvaardiging
-o-o-o-o-oNIEUWE

LEDEN.

Wij hebben het genoegen volgende aansluitingen te melden :
775. DESMADRYL
Guido
ADJ. b.d.
L.M.
776. HERTOG
Edgard
IMC. b.d.
Z.M.
DASSEVILLE
Maurits
sympathisant.
Hartelijk welkom bij de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren, afdeling Oostende. Wij hopen jullie dikwijls te
mogen begroeten op onze aktiviteiten.
-o-o-o-

6.

KONINGSDAG : 18 NOV 95.
Onze apotheose van het werkjaar werd een groot succes. Maar
alles eventjes op een rij:
Om ll.00u. was er afspraak in de St. Petrus- en Pauluskerk voor de
traditionele eucharistieviering ter nagedachtenis van ^onze overledenen. Er was een grote opkomst met vooraan Burgemeester GOEKINT
en plaatscommandant KTZ. WOUTERS. Erevoorzitter CHRISTIAENS en
nationaal voorzitter MOORS, hadden zich laten verontschuldigen.
Verder nog enkele voorzitters en (bestuurs)leden van de andere
vaderlandslievende verenigingen van onze stad. Voorzitter VOSVAMO,
G. VAN BRANTEGHEM en ondervoorzitter van de federatie, tevens
voorzitter afdeling Tongeren. H.MARAITE waren ook tegenwoordig,
alsook vele vaandels.
Al vroeg kwamen de leden toe in "Het Koninginnehof" waar zij
werden welkom geheten door de dames SOMERS en VAN LOOCKE. Het voltallig bestuur zorgde voor de verdere opvang en de begeleiding
naar de feestzaal.
Voorzitter A. BARGEN heette om 12.30u. alle aanwezigen welkom en
bracht, samen met hen, de toast aan Z.M. de Koning. Het postogram
aan de Koning werd door de ceremoniemeester voorgelezen en gevolgd door het spelen van het vaderlandslied. Toen kon iedereen
plaats nemen aan de mooi versierde tafels.
Burgemeester J. GOEKINT nam toen afscheid wegens andere
verplichtingen .
Al dadelijk kwam de goede stemming erin en werd aanvang genomen
met het dansen. Het orkest "The Love Stars" speelde gekende dansmuziek,zodat iedereen zich op de dansvloer kon wagen.
Na de soep werden de personaliteiten door voorzitter BARDEN voorgesteld : plaatscommandant KTZ. WOUTERS, voorzitter van VOSVAMO
de h. VAN BRANTEGHEM, de korpsadjudant 2SOO ADC HOPPE, hoofdwapenmeester NAVSTAOST IOM VAN SLAMBROUCK, dirigent koninklijke
stadsharmonie confrater CUYPERS, voorzitter R.N.S.B. de h. VAN
TORRE, mvr. LENAERTS van het N.V.B. Piron, de h. SIMONS van de
V.K.G.Z.M. Alle leden van andere verenigingen werden bedankt voor
hun aanwezigheid, vooral de afdelingen TONGEREN (19) en Brussel
(2).
Na lekker eten en menig dansje werd overgegaan tot de
uitreiking van het maatschappelijk ereteken aan de volgende
leden : Leo DEPOORÏER, Willy D'HONDT, Jean DECROCK, Jozef
LIEBRECHTS, Roger ZANDERS, Willy MESURE, Jean TULPIN en
Maurits STRUBBE.
De feestleider overhandigde bloemen aan mvr. CUYPERS, mvr.
GËUVËNS en mvr. KETELS voor hun inzet ten bate van onze
vereniging en het welslagen van Koningsdag.
De omslagen voor de reuzetombola werden tijdens het nagerecht,
aan de man/vrouw gebracht door de dames CUYPERS, SOMERS, VAN
LOOCKE en VERPOUCKE. De winnaars werden per nummer naar voor
gevraagd voor het afhalen van hun prijs. Zo kende het geheel een
zeer ordelijk verloop, zoals het gewezen onderofficieren past.
Er werd natuurlijk verder gedanst met als resultaat dat het
orkest gevraagd werd om één uurtje meer te spelen.
Toen kwam 20.00u. en de overblijvenden van de oorspronkelijke
167 aanwezigen, zongen gezamenlijk het afscheidslied onder de
kundige leiding van confrater H. MARAITE.
Tot volgend jaar !
R.V.L.
-o-o-o-o-o6.

ONZE VOORZITTER-TER-ERE : 75 JAAR INZET VOOR TONEEL EN
In Oostende is toneel en Octaaf DEFOOR een begrip.
zette hij zich op lokaal, provinciaal en nationaal
toneel en taalvaardigheid. Als waardering voor zijn
1985 het "Octaaf DEFOOR Trofee" in het leven geroepen.
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TAAL.
75 jaar lang
vlak in voor
inzet werd in

Octaaf DEFOOR is 90 jaar "jong" geworden en bij deze gelegenheid
werd hij gehuldigd door het Oostendse stadsbestuur. De heer Kris
LAMBERT, Schepen van Cultuur van onze stad, sprak de feestrede uit.
Hij stelde ze ons ter beschikking voor publicatie in ons
tijdschrift.
(J.B. DREESEN).
Wie negentig jaar is geworden kan een boeiend boek schrijven; er
zijn zoveel anecdoten te vertellen over de vele fratsen uit de
jeugdjaren en er is de nostalgie naar wat de goede oude tijd wordt
genoemd, er zijn de weeën en naweeën van twee wereldoorlogen, de
crisis van de dertiger jaren, de eerste mens op de maan en noem
maar op.
Wie zich daarbij nog vijfenzeventig jaar met alle macht en
kracht voor taalvaardigheid en toneel heeft ingezet kan een bibliotheek vullen met krantenknipsels, beschouwingen en kritieken over
toneelopvoeringen, vertolkingen, drama's en blijspelen, verslagen
van woelige vergaderingen, bedelbrieven om sponsoring, memoriam's om
vrienden, toneelratten, die de aardse bühne gewisseld hebben voor
het magische theater van de eeuwigheid, gedachtenissen aan vergane
glorie of blijvende roem.
De jubilaris die wij vandaag vieren zal zeker veel beter dan ik
het kan, over zijn toneelleven weten te vertellen. Ik durf zelfs te
wedden dat wij uren lang aan zijn lippen zouden blijven hangen
wanneer hij zijn levensverhaal zou debiteren.
Grasduinend in wat wij het archief Octaaf DEFOOR durven noemen,
stellen wij vast dat de gevierde, net zoals zoveel anderen die heel
wat gepresteerd hebben voor Oostende, die hun beste krachten hebben
ingezet (of inzetten) voor deze stad, in feite ook een "aangespoelde
" is.
Hij werd geboren te Borgerhout in 1904 en "spoelde" een jaar later
reeds aan in onze stad; hij studeerde handelswetenschappen aan het
Koninklijk Atheneum, voelde zich aangetrokken tot het bankwezen,
waar hij na een schitterende loopbaan met pensioen ging als "sousdirecteur de la succursale d'Ostende de la Banque de Bruxelles",
voorloper van wat nu de Bank Brussel Lambert is. Voor die
naamverandering dragen de gevierde evenmin als mijn vader
zaliger, die een gelijkaardige carrière aan de "succursale de
Bruges" van dezelfde bank doorliep, niet de minste verantwoordelijkheid .
In de twintiger jaren trad hij voor het eerst op bij "Hoop in de
Toekomst" in het stuk "De stomme van Portici". Van meet af aan viel
hij in de smaak van het publiek door zijn sober spel, zijn gepaste
mimiek en omdat hij een "klok van een stem" had.
Midden de dertiger jaren legde "Hoop in de Toekomst" er het
bijltje bij neer, samen met enkele andere spelers trad de gevierde
nu op bij "Nut en Vermaak". Tijdens de oorlogsjaren werd de werking
van de toneelmaatschappijen stilgelegd maar pas was de bevrijding
daar of Octaaf DEFOOR kwam weer opdagen; met wat nog aan spelers
overbleef werd "Nut en Vermaak" terug opgestart. De financiële
leiding berustte - hoe kon het anders? - bij onze jubilaris.
Ondertussen is het 1952 geworden en Octaaf DEFOOR tracht te vergeefs "Hoop op de Toekomst" terug tot leven te brengen. Na een
onderhoud met Prof. Rikke SCHMITZ vatten beiden het plan op om het
Conservatoriumtoneel dat reeds sinds 1936 bestond doch sinds de
oorlog slechts sporadisch optrad, nieuw leven in te blazen.
7.
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Tijdens het seizoen 1952-53 zou Octaaf DEFOOR na het overlijden
van zijn echtgenote niet meer optreden maar vanaf 1953 was hij een
vaste waarde bij het Conservatoriumtoneel. Het waren de jaren waar
de ouderen nu nog van spreken en naast de gevierde blijven de namen
van de dames CANDAELE, Molle PINTELON, Chris TRATSAERT, MONTMORENCY,
Suzy DECLEER, de heren Frans ROELS, Fritz CONTENT, John HERMANS,
ROUZERE en zoveel anderen nog steeds in de herinnering van de
Oostendse toneelliefhebbers.
Bij dit alles vondt Octaaf DEFOOR nog de tijd om voorzitter te zijn
van West-Vlaanderens Toneelverbond, penningmeester van het
Koninklijke Nationaal Toneelverbond van België, secretarispenningmeester van de V.Z.W. Prof. Rikke SCHMITZ-fonds, lid van de
raad van beheer van het interfederaal centrum Vlaams amateurstoneel
België-Nederland, voorzitter van de Koninklijke Maatschappij van
Ex-onderofficieren van de Krijgsmacht en waarschijnlijk vergeten we
nog enkele andere functies.
In 1985 werd te Oostende naar aanleiding van het Oostends
Theaterfestival voor Amateurtoneel, een Octaaf DEFOOR trofee in het
leven geroepen. Ieder jaar worden de toneelgezelschappen op hun
waarde, decor, regie, individuele prestaties beoordeeld en dingen
zij mee om het "Octaaf juweel" te winnen.Heeft Hollywood zijn
"Oscars", Oostende heeft zijn "Octaafs".
Dat dit reuzenwerk door meerdere onderscheidingen werd beloond,
hoeft niet gezegd.
Ook vandaag kan de jubilaris nog veel jongeren begeesteren en wil
hij hen de liefde voor toneel, zuivere taal en levensstijl,
bijbrengen.
Wij blijven overtuigd dat wanneer wij hem vandaag de vraag zouden
stellen die kunstcriticus Hugo BRUTIN hem stelde in 1976, het
antwoord hetzelfde zou zijn. Toen vroeg de journalist hem "wat hij
graag zou willen dat in Oostende gebeurt", het antwoord was: "dat
Oostende met zijn 70.000 inwoners en zijn internationale faam, zo
spoedig mogelijk opnieuw een volwaardige schouwburg moge bezitten.
Het mag gerust een zijn zoals deze die voor enkele jaren de plaats
moest inruilen voor een torengebouw en die een van de beste
schouwburgen was van het land. Dat men zich hier te Oostende wat
meer zou gaan interesseren aan culturele activiteiten zoals
toneelvoorstellingen, concerten, zangkoren, enz.", (einde citaat).
Geachte jubilaris,
De bewindsploeg die een nieuwe zes jaar durende bestuursperiode
begint, heeft in haar bestuursakkoord, duidelijk gesteld dat er een
nieuwe toneelzaal komt te Oostende, dit is meer dan een politiek
akkoord, het is een belofte aan de Oostendse gemeenschap en belofte
maakt schuld.
Ik wil eindigen met een woord van Bertold BRECHT, een woord dat
precies voor U en Uw ganse toneelcarrière is geschreven : "We kunnen
niets anders dan bewondering hebben voor de mensen van het theater
die met zo'n zwakke afspiegeling van de werkelijkheid de gevoelens
van hun publiek sterker beroeren dan de wereld dat doet" .
Het is ni j ook een groot genoegen U het bronzen stadsplaket te
mogen overhandigen.
-o-o-o-o-o-oEx-Onderofficieren DANST IJ Graag?
Op de 2de maandag van de maand, van 14.30u. tot 18.00u., kan gedanst
worden met de "aangespoelden" van Middelkerke, in de zaal "VIVA",
Ringlaan 53a te 0680 Koekelare, (naast feestzaal Anfora). Vrij
dansen ! Geen lidgeld noch ingangsgeld. De secretaris en zijn
adjunct zijn er ook !
-o-o-o-o-

9.
50 JAAR GEHUWD.
Enkele maanden geleden, om exact te zijn , op 6 oktober 1995 vierden
Eduard Vermeylen en Nelly Naesens hun Gouden Huwelijksfeest in
aanwezigheid van familie en kennissen.
Op de vraag hoe het allemaal is begonnen, meer dan 50 jaar geleden
vertelde ons Eduard beter bij ons gekend als Julien, ons het
volgende :
Begin mei 1940 vertrek ik aan boord van een visservaartuig naar zee.
Zoals gewoonte met 5 frank op zak, genoeg om bij mijn terugkeer te
Oostende de taxi naar huis te kunnen betalen. De oorlog breekt uit
terwijl op zee. De blokkade aan Duinkerke belet de schipper van ons
vaartuig naar Oostende te varen. Als jonge man van 20 jaar beland ik
dus in Engeland in de haven van Milford Haven. Na een paar maand
gevaren te hebben op een Engelse trawler, sluit ik mij als
vrijwilliger aan bij de Royal Navy, en dit op 26 december 1940. Ik
kende Nelly reeds jaren van voor de oorlog ,maar mijn vooruitzichten
werden gedwarsboomd door de oorlog. Het eerste jaar in Engeland weg
van mijn familie en vrienden, en met mijn gebroken Engels was zeker
geen gemakkelijke periode.
Om wat er met mij gebeurde in de oorlogsjaren kort te houden, kan ik
U zeggen dat ik na het volgen van een kursus in de ontmijningschool
te Plymouth slaagde als LTO = Leading Torpedo Operator. Gedurende de
oorlog maakte ik deel uit van de bemanning aan boord van een
mijnenveger HMS 188, een destroyer HMS Wolverine en vervolgens de
Belgische Korvette "Buttercup".Meestal werden wij ingezet , tussen
Liverpool (Engeland) en St.John (New Foudland) om de konvooien te
begeleiden en te beschermen tegen de Duitse onderzeeboten. Op 6juni
1944 was ik aan boord de "Buttercup" die deelnam aan de invasie.
Bij mijn terugkeer te Oostende, na 5 jaar op zee vroeg ik aan mijn
ouders hebt gij geen nieuws van Nelly Waar is ze ?, is ze gehuwd ?,
is ze nog vrij ?; Het antwoord kennen jullie nu reeds. Op 6 oktober
1945 traden wij in het huwelijk Enkele maanden nadien verliet ik
terug Oostende naar Vlissingen (Holland) om mijn dienst te vervoegen
bij het Loodswezen. Na 34 jaar werkzaam te Vlissingen en op rust
gesteld belanden wij eindelijk terug te Oostende.

Na net aanhoren van dit verhaal wens IK, in naam van ons allen,
Julien en Nelly nog een lang en gelukkig leven toe. Onze
vereniging is Julien zeer dankbaar om op de vele vaderlandslievende plechtigheden, ons met vaandel te vertegenwoordigen.
A. BAROEN

10.
HET SCHADEFONDS.
Het zijn rare tijden en menig oudere mens wordt het slachtoffer
van aanranding, slagen, geweld, bedreigingen, verkrachting,
diefstal, inbraak en nog menig meer van dit fraais.

Menig slachtoffer van een opzettelijk gepleegde gewelddaad,
krijgt geen schadevergoeding omdat de daders onbekend blijven of,
zelfs bij veroordeling, blijken deze onvermogend te zijn.
De wet van l augustus 1985 voorziet in een mogelijke tussenkomst
vanwege de staat, voor de slachtoffers die langs geen enkele
andere weg schadevergoeding kunnen krijgen.
Als dus noch via de verzekering, noch via een of ander
sociaal zekerheidsstelsel, schadevergoeding of een volledig
financieel herstel verkregen wordt, kan een verzoekschrift gericht worden aan het SCHADEFONDS. De maximale hulp bedraagt 2
miljoen frank maar de eerste l0.000fr. van de overblijvende
schade zullen door het fonds niet vergoed worden.
Belangrijk is dat deze financiële hulp niet alleen gevraagd kan
worden voor medische kosten, inkomensverlies en invaliditeit, maar
ook voor bepaalde vormen van morele, psychische en estetische
schade. Nabestaanden, die financieel afhankelijk waren van het
overleden slachtoffer, kunnen eveneens een tegemoetkoming vragen.
Voor leden van politie- en hulpdiensten en voor andere hulpverleners kan bij definitieve werkonbekwaamheid of bij overlijden
ten gevolge van een opzettelijke gewelddaad, aanspraak gemaakt
worden op een vaste morele schadevergoeding.
Aan een tussenkomst van het Schadefonds zijn nog meer voorwaarden
verbonden. Bij het Centrum voor Slachtofferhulp of bij het Fonds
zelf, kan men inlichtingen zowel als aanvraagformulier, krijgen.
Het adres :
Commissie voor Hulp aan Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden ,
Ministerie van Justitie,
Poelaertplein 3,
1000 BRUSSEL.
Tel. 02/504 69 82.
-o-o-o-oDE CHEF!
Luitenant-generaal BRIQUEMONT
heeft op 24 oktober 1995, de 16
militairen die voor de
krijgsraad moeten verschijnen
wegens feiten die zich hebben
voorgedaan in Somalië,
nadrukkelijk verdedigd.
Vóór de radio- en televisie
journalisten zegde hij : "Wie
niet op het operationeel
terrein aanwezig was, kan zich
geen rekenschap geven van de
werkelijke toestand waarin onze
blauwhelmen hun opdrachten
dienden te vervullen."
-o-o-o-o-

11.
SAMENKOMST "ANCIENS".

Op maandag 2 oktober 1995 was er in "Het Koninginnehof" , een
gezellige koffietafel voor de oudste leden van onze vereniging.
Het betrof hier de leden met minstens 15jaar lidmaatschap. Bij
een lekker stuk taart en geurige koffie, werden oude herinneringen
opgehaald.
Vooraf heette de voorzitter iedereen welkom en wees erop dat
dit iniatief, uitgaande van het bestuur, bedoeld was om die leden
te bedanken, die onze maatschappij gedurende vele jaren hebben
gesteund. Zij bleven trouw, zelfs wanneer het minder goed ging met
onze vereniging van ex-onderofficieren.
Velen van hen kunnen de ledenvergaderingen, de dag- en
andere uitstappen en de etentjes, niet meer zo goed aan. Dit
was dan de gelegenheid om ze terug in ons midden te zien.
Confrater G. DECEUNINCK nam het woord om, in naam van alle
genodigden, de voorzitter en het bestuur te bedanken voor deze
gezellige samenkomst. Tevens drukte hij de wens uit dat deze
in de toekomst zou worden herhaald.
Voorzitter-ter-ere 0. DEFOOR wees met zijn bekende welsprekendheid, op de goede samenwerking onder de bestuursleden. Hij prees
de werking van de vereniging en drukte de hoop uit dat het nog
lang zo raag blijven. Vooral voor de kulturele bedrijvigheid van de
Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende, had
hij niets dan lof.
Waren tegenwoordig : Octaaf DEFOOR en de leden Gustaaf
DECEUNINCK Frans PUYSTIENS, Lodewijk THEYS, Raoul MARCHAND, André
CUYLLE, Cyriel MAERTENS, Eddie VAN HAVERBEKE, Albert NOTREDAME,
Gabriel VAN DER CRUYSSEN, Willy KOOY met hun dames.
De nationale en lokale pers was aanwezig en deze samenkomst
werd,met gelegenheidsfoto en commentaar, in dag- en weekbladen in
beeld gebracht. Terecht, want van een geslaagde vergadering ge-

sproken !

12.
Donderdag 28 September 1995, : Daguitstap met de Ex-O/Officieren
Afdeling OOSTENDE.
Programma : Het bezoeken van Mini Europe en de Koninklijke Munt van
België.
Om 06h30 verzameling aan het Bauwensplein te Oostende, onder de
leiding van de voorzitter A. BAROEN, feestleider J. VERPOUCKE en
vaandrig J. VERMEYLEN.
Gezien het aantal deelnemers (81), werden twee bussen voorzien.
Voor de goede gang van zaken werden we dus in twee groepen ingedeeld
: bus l en bus 2. Onder vrolijke gesprekken vertrokken we om 07hOO
via Brussel naar de Heyzel.
Bus l zou eerst de K.Munt bezoeken, bus 2 eerst naar M.Europe.
Daar wij wat vroeg waren hadden we de tijd om de oude bouwstijl van
de gebouwen rondom de ingang te bewonderen.
Om 09h30 werd gestart met de rondgang door het Mini Europe. De
katalogus, mooi voorgesteld, liet ons toe de rondleiding met aandacht te volgen. Alle solidaire Europa landen zijn er in beschreven
met de meest vermaarde instellingen te bezichtigen. Werkelijk een
bezoek waard.
Samenkomst voor het middagmaal was in het Rijks Administratief
Centrum. Een maaltijd naar keuze voor een democratisch prijsje. Na
deze rusttijd wisseling van programma en wij naar de Munt.
Om 14h00 ontvangst in een zaaltje door een heer met de titel van
"Muntmeester"....komt niet zelden voor! De muntmeester gaf ons een
volledige uitleg nopens het voorbereidingswerk tot het vervaardigen
van de munt of het briefje. Wie beslist tot het aanmaken van
deze? Natuurlijk eerst Z.n. de Koning, vervolgens de minister van
financiën en volgt dan een proces op technisch gebied zoals :
samenstelling legering, gewicht, vorm, grootte en dikte, enz.... Een
video-voorstelling toonde ons de volgorde van de procedure. Er
volgden talrijke vragen aan het adres van de muntmeester. Het ging
zelfs zover dat wij belandden bij onze goudvoorraad in Amerika.
Onderofficieren weten ook van goud het een en 't ander! Kwam dan een
rondleiding boven de ateliers waar op dat moment 50fr. stukken
werden geperst.
Tijd om van de Munt afscheid te nemen om 16h00 en ons te voegen
bij bus l aan het Atomium. Adieu Brussel en rechtstreeks naar "Het
Pompierke" nabij Deinze, voor een stevige ham-avondmaal. Om 21h00
werd de afvaart geblazen naar Oostende en rond 22hOO waren we
terug aan het Bauwensplein. Bij groot onweer werden wij vergast op
een stortvlaag maar van onze reis hadden we zeker geen spijt. Men
leest op pagina l van de brochure Mini Europe : "Om samen te kunnen
leven moeten we elkaar kennen en gezamenlijk projecten hebben.
De afwezigen hadden ongelijk. Proficiat aan de inrichters.
M. D -O-O-O-O-O-ODonderdag 14 Maart 1996 : STATUTAIRE VERGADERING.
Er wordt de leden ter kennis gebracht dat de jaarlijkse statutaire
vergadering doorgaat op 14 maart 1996. De bestuursploeg wordt
gedeeltelijk herkiesbaar gesteld : Fernand CUYPERS, Theo DEHAEMERS
en Louis THEYS.
Leden die hun kandidatuur voor het bestuur wensen te stellen, moeten
dit minstens 15 dagen vóór de Statutaire Vergadering, aan het
secretariaat laten kennen (art. 15 van de Statuten).
Er wordt dan ook gevraagd om tegen 27 februari 1996 de kandidaturen
schriftelijk te laten geworden aan het adres : Taboralaan 124, 8400
Oostende.
-o-o-o-

13.

Germain
SPYSSCHAERT
ontvangen door:
de KONING.

In opdracht van
de Koning en de Koningin heeft de Grootmaarschalk van het Hof de eer
de heer Germain SPYSSCHAERT uit te nodigen op een receptie op het
Kasteel te Laken, op woensdag 14 juni 1995."
Wij laten nu verder Germain aan het woord.
14 Juni 1995 was een belangrijke dag voor de oorlogsveteranen. Ons
vorstenpaar, samen met Prins PHILIP, hadden er aan gehouden, in de
serres van het Kasteel van Laken, een delegatie van oudstrijders te
ontvangen. Alhoewel veel hoge genodigden aanwezig waren, samen met
de beheerders van verschillende vaderlandslievende verenigingen,
werd mij toch de eer en de gelegenheid geboden, om met de Koning een
gesprek te voeren.
Ik werd voorgesteld als een der jongste oorlogsvrijwilligers en als
vertegenwoordiger van de Nationale unie der Oudgedienden van het
Bezettingsleger en de B.S.D.
Toen de Koning mijn ouderdom bij het in dienst treden vroeg en ik
hem antwoorde "17 jaar en 16 dagen", keek hij heel verwonderd en
zegde "maar gij moest toch 18 jaar oud zijn ?" Dat vergde wel een
beetje uitleg van mijnentwege.
Vanaf 13 september 1944 werden op vraag van de Canadezen, vrijwilligers ingezet als infanterist. Hun opdracht bestond erin om
vooral patrouilles te vergezellen of wachtposten te leveren in de
streek van Zeebrugge, Damme, Oostkerke en Dudzele. Hier stond alles
onder water en waren normale militaire operaties
bijna onmogelijk.
Tijdens een dezer opdrachten sneuvelden Willy GUIDE (20j.) en Pierre
DEBBAUT (21j.).
Alhoewel het merendeel van de overblijvende manschappen van het
Geheim Leger, op bevel van Brussel, op 15 oktober 1944
gedemobilseerd werd, bleven anderen nog tot na de bevrijding van
Zeebrugge en Heist, tot 3 november 1944 in dienst. Velen meldden
zich als oorlogsvrijwilliger voor de nieuwgevormde fuseliersbataljons en daar was ik bij. Mijn ouderdom was niet belangrijk.
Zo ziet ge, men hoeft geen generaal, magistraat of politieker te
zijn om aan de Koning voorgesteld te worden en met hem een babbel te
slaan.
Aan de Koning, de Koningin en Prins PHILIP heb ik dank gezegd voor
de gemoedelijke en vriendelijke sfeer waarin deze receptie verliep.
Sire, hartelijke dank voor de tijd die U voor ons had.

14.
ZIJNE MAJESTEIT
KONING ALBERT II

Biografische nota (16bis - 1995; Philapost)

Koning Albert II werd op 6 juni 1934 te Brussel geboren. Hij is de
kleinzoon van Koning Albert en Koningin Elisabeth, de zoon van Koning
Leopold III en Koningin Astrid, geboren Prinses van Zweden, en de broer
van wijlen Koning Boudewijn.
Op 2 juli 1959 trad Hij in het huwelijk met Donna Paola Ruffo di
Calabria, uit een Italiaanse prinselijke familie. Zij hebben twee
zonen, Prins Filip en Prins Laurent, en een dochter, Prinses Astrid,
die gehuwd is met Aartshertog Lorenz van Oostenrijk - Este.
Toen Hij Prins van Luik was, zat Hij vaak, op verzoek van de Regering,
Belgische delegaties voor, die deelnamen aan grote officiële
plechtigheden in het buitenland.
Als Vice-Admiraal van de Zeemacht heeft Hij uiteraard belangstelling
voor maritieme kwesties.
Na de studie van de havenproblematiek en het vervoerbeleid ging Hij
automatisch een bijzondere belangstelling koesteren voor de
buitenlandse handel. Dit is des te begrijpelijker daar België,
verstoken van grondstoffen, voor het scheppen van werkgelegenheid
afhankelijk is van zijn verwerkingsnijverheid en van de wederuit-voer
van eindfabrikanten. Dit bracht België trouwens aan de top van de
uitvoer-landen inzake uitvoer per inwoner.
Sedert Hij in 1962 tot Erevoorzitter van de Belgische Dienst voor de
Buitenlandse Handel werd aangesteld, zat Koning Albert II een
negentigtal economische zendingen naar de vijf continenten voor.
Tijdens deze zendingen breidde Hij zijn actieterrein uit tot het
opsporen van buitenlandse investeringen voor België. Ter gelegenheid
van Zijn vele zendingen in het buitenland ontmoette Hij talrijke staats
hoofden en regeringsleiders en voerde Hij gesprekken met ministers en
verantwoordelijken uit de meest uiteenlopende sectoren.
Steeds in het domein van de economie, heeft Hij ook geregeld
bedrijfsbezoeken aan exportondernemingen gebracht, en in het bijzonder
aan kleine en middelgrote ondernemingen.
Zijn activiteiten op economisch vlak omvatten tenslotte ook nog het
Voorzitterschap van de Raad van de Algemene Spaar - en Lijfrentekas.
Hij nam deze functie waar van 1954 tot 1992.
Van 1958 tot eind 1993 was Hij voorzitter van het Belgische Rode
Kruis. In die functie werd Hij geconfronteerd met heel wat menselijk
leed in België en in het buitenland. Eén van Zijn constante
interessepunten is dan ook het welzijn en de levensomstandigheden van
Zijn medeburgers.
Zo hield Hij zich sedert 1967 gedurende verscheidene jaren actief bezig
met stadsplanning, huisvesting, natuurbescherming, bescherming van
pleinen en monumenten en met de milieubescherming in het algemeen.
Daarom deed de Raad van Europa in 1969 een beroep op de Koning om het
Voorzitterschap op zich te nemen van de Conferentie van de Europese
ministers, verantwoordelijk voor de bescherming van het bouwkundig
erfgoed. Bovendien nam Hij deel aan heel wat internationale conferenties over milieubescherming, met name aan de conferentie die in 1972
door de Verenigde Naties te Stockholm georganiseerd werd.
In 1981 zat Hij het Belgisch Comité voor van het Europees jaar voor
Stadskernvernieuwing.
Voorts heeft Hij het Erevoorzitterschap uitgeoefend van het Belgisch
Olympisch en Interfederaal Comité. Zijn belangstelling voor sport wekte
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ook Zijn interesse voor de Nationale Trofee voor Sportverdienste, die
Hijzelf sedert meer dan 30 jaar persoonlijk overhandigt.
In 1984 werd het Prins Albert Fonds voor Opleiding van Specialisten in
de Buitenlandse Handel opgericht als huldeblijk aan de 25 jaar
ononderbroken inzet van Koning Albert II voor de bevordering van de
Belgische uitvoer. Dit Fonds kent beurzen toe aan jonge gediplomeerden
of kaderleden, van Belgische nationaliteit, geselecteerd door een jury,
voor stages van verscheidene maanden in dochterondernemingen, kantoren
of werven van Belgische ondernemingen buiten West-Europa.
Hij heeft de grondwettelijke eed afgelegd en besteeg de Troon van
België op 9 augustus 1993, na het onverwachte overlijden van Zijn
broer Koning Boudewijn. Hij is de zesde Koning der Belgen.
Men viert het " Koningsfeest " op 15 november, datum van het
naamfeest van Leopold. Koning Boudewijn besliste in 1951 deze datum
te behouden, wat Koning Albert II inmiddels ook deed.
Soms werd de benaming "Feest van de Dynastie" gebruikt tijdens het
regentschap van Prins Karel. Deze benaming is echter fout, zoals
bevestigd in een omzetbrief van de Eerste Minister in 1953.
Het bezoek aan de "Atlantikwall".
Op 21 september 1995 brachten een 25 tal leden van onze vereniging een
bezoek aan de Atlantikwall op het domein te Raversijde.
Het weer was gelukkiglijk van de partij, want veel was te zien in de
buitenlucht.
Onze gids voor de namiddag was onze confrater J.Moerman.
Bij elk bezienswaardig historisch bouwwerk gaf hij ons de nodige
uitleg.
De Atlantikwall werd in opdracht van de Duitse Krijgsmacht gebouwd,
tussen de jaren 1940 en 1945. De verdedigingslinie tegen de geallieerde
strijdkrachten strekte zich uit over een totale lengte van 5.300 Km. ;
vanaf Noorwegen tot aan de Frans-Spaanse grens langsheen de WestEuropese kust. Over deze afstand werden niet minder dan 10.273 bunkers
volledig afgewerkt. Deze bunkers uit gewapend beton met wand-en
plafonddikte van 2 tot 3,5 meter moesten bomvrij zijn.
De marineartillerie batterij "SALTZWEDEL NEU/TIRPITZ" werd in 1941 te
Raversijde opgericht in het westelijk gedeelte van het huidige domein.
Onze gids gaf ons nog uitgebreid uitleg over de aard van de
bewapening, de gelegerde troepen, de huisvesting van officierenonderofficieren en manschappen.
Gedurende een tweetal uur bezocht men langsheen loopgangen de
persoonsverblijven munitiebunkers, betonnen schildwachthuisjes, een
observatiepost met telemeter op het dak, een groot zoeklicht, en nog
meer.
Om te besluiten wens ik te zeggen aan diegene die nog geen bezoek
hebben gebracht aan het domein te Raversyde : "het is de moeite waard,
doe het ".
ooooooooooooooo
NIEUWJAARSRECEPTIE.
Wij verwachten alle leden, weduwen en sympathisanten in "Het
Koninginnehof" op donderdag 11 JAN 1996 om l4.30u.
Met een natje en een droogje, muziek en dans, bingo en vermaak
onder oud-collega's, zullen wij het jaar 1996 inzetten!

16.
RAVENSTONE - OOSTENDE.
DAVIDSON - VAN LOOCKE Samenkomst.

Tijdens de oorlog verbleef ik in Engeland. Ik was een der gelukkige kinderen die, samen met de ganse familie, nog net op
tijd uit Oostende kon ontsnappen. Het was mei 1940.
Over de plas werden wij goed onthaald tot Koning LEOPOLD III
verplicht was de strijd te staken. Vanaf dan werden we weleens
met de vinger aangewezen en keerden veel Engelsen zich tijdelijk van ons af.
In oktober 1940 werden wij vanuit het dag en nacht bestookte
Londen geëvacueerd naar Leicester in de Midlands. Het was hoog
tijd! De Britse hoofdstad was toen een hel.
In het klein dorpje Ravenstone nabij Ashby-de-la-Zouch, werden
wij Belgen, met open armen opgenomen in het Britse gezin met naam
de "DAVIDSON"s. De heer des huizes was een Schot, mevrouw Iers en
de drie dochters Engels wegens geboren in Engeland.
Zeven Belgische jongens en drie Engelse meisjes in éénzelfde
huis, omringd door de respectievelijke moeders. Kunt u het zich
voorstellen? Het werden de gelukkigste jaren van ons jong leven.
Na de oorlog hebben wij steeds contact gehouden. In 1990 trokken we
naar Ravenstone om onze aankomst aldaar, 50 jaar terug, te herdenken.
Op 7 Juli 1995 hebben wij onze drie "bijna-zusters", met hun echtgenoten, in Oostende ontvangen om onze terugkeer, op 7 Juli 1945, te
vieren.
Om hen te bedanken voor hetgeen hun ouders, inmiddels overleden,
voor ons hebben gedaan, werd een gevarieerd programma op touw
gezet.
Op vrijdag 7 Juli werden wij op het kabinet van burgemeester J.
GOEKINT ontvangen voor een gezellige babbel en kennismaking met de
burgervader. Na de lunch, verkenning van onze stad en shopping.
Brugge stond natuurlijk ook op het programma met een rondgang,
(dank u J. SOMERS) en het bijwonen van het spektakel "Bruges
Celebrations" in de Vlamingstraat.
Het domein Raversijde werd bezocht op Zondag 9 Juli. Onder leiding
van onze vriend en confrater J. MOERMAN werd een wandeling doorheen
het openluchtmuseum "Atlantikwall" gemaakt. Jean heette ons welkom
met het artikel "Vrienden voor het Leven", verschenen in "De
Zeewacht" op vrijdag 7 Juli. Hoef ik nog te zeggen dat dit bezoek
een groot succes werd dank zij Jean, die in perfect Engels, onze
gasten uitleg gaf. Proficiat en hartelijke dank!
Er werd ook nog een bezoek gebracht aan Westouter, waar op het
Brits militair kerkhof, een familielid begraven ligt. Hij sneuvelde
in de eerste wereldoorlog nabij de Kemmelberg.
Verder waren nog verschillende maaltijden ten huize van de families
VAN LOOCKE voorzien. Kortom het werden zeer drukke dagen tijdens
dewelke verschillende geschenken werden gewisseld en afspraken gemaakt .

-o-o-o-

Afspraak voor 16 "November'. 96 : KONINGSDAG ! Nu
reeds in uw agenda noteren !
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GELDVERKEER.

(Deel II )
PROTON : Feiten en cijfers na enkele maanden aktiviteit in
Leuven en Waver.
Uit een enquête die door een onafhankelijk opiniepeilingsinstituut werd uitgevoerd, bleek dat 85% van de inwoners van
Leuven en Waver, Proton reeds kennen, dat meer dan een persoon op
vier reeds een kaart bezit, dat de helft zegt de intentie te
hebben zich er een aan te schaffen. De anderen wachten met hun
beslissing tot de nationale fase, omdat ze naar zij zeggen hun
boodschappen doen buiten deze twee pilootsteden. Er zijn nu meer
dan 30.000 kaarten in omloop.
Geen enkel beduidend nadeel kwam naar voren, zelfs niet vanwege
de niet-gebruikers. De voordelen die in het algemeen aan Proton
worden
toegeschreven
zijn
het
praktisch
aspekt
en
het
gebruiksgemak van dit nieuwe bes taalmiddel. Ook de handelaars
hebben hun tevredenheid uitgedrukt omtrent de prestaties en de
snelheid van het systeem.
Vermeldingswaardig is dat het aantal kaarten dat slechts weinig
wordt gebruikt (minder dan 15%) percentsgewijs lager ligt dan voor
de andere betaalkaarten. Het aantal kaarten zal tussen nu en het
jaareinde nog stijgen, dankzij verdere promotieakties door de banken
en door Banksys.
Het is ook nuttig eraan te herinneren dat de inwoners van Leuven
en Waver, evenals de pendelaars die hun rekening elders hebben,
een Proton kunnen verkrijgen bij een agentschap van hun bank in
deze twee steden.
Er werden 50.000 laad- en herlaadverrichtingen met de kaart
genoteerd in de 252 terminals die het publiek ter beschikking staan
(24 geldautomaten en 228 terminals aan de loketten of in de
hallen van de bankagentschappen in beide pilootsteden), tijdens de
eerste twee maanden.
Meer dan 200.000 betalingen in 2 maanden ! Volgende sektoren lopen
op dit ogenblik het best : de horeca (vooral bedrijfs-keukens en
fast food), de bakkers, de krantenwinkels, de slagers, de
kruideniers, de apothekers, het openbaar vervoer, de telefooncellen,
de shops van benzinestations, de bioscopen en de papierhandels. Het
gemiddeld bedrag van een aankoop bedraagt 220 frank.
Herinneren wij eraan dat in beide steden 1200 betaalterminals
geplaatst zijn en dat momenteel talrijke automaten met een terminal
worden uitgerust. Van de 100 geplande Belgacom telefooncellen waren
er in juni reeds 50 geïnstalleerd.
Andere verkoopspunten die met Proton zullen worden uitgerust :
automaten van Coca-Cola en andere frisdranken, parkeermeters,
indoor publifoons, parkings, verdeelautomaten voor sigaretten,
kranten en warme dranken.
Een tweede golf van installaties bij 200 handelaars die hun terminal
hebben besteld, volgt.
Deze zeer positieve resultaten van de pilootfase laten toe te
bevestigen dat de nationale uitbreiding in voorbereiding is en
waarschijnlijk begin 1996 van start kan gaan.
Dit projekt is van een dusdanige omvang dat de details omtrent de
commercialisering van Proton op nationaal niveau, later zullen
meegedeeld worden.
-o-o-o-o-o-

18.
WIJ ONTVINGEN VAN DE LAUREAAT 1995 VAN DE "PRIJS VOOR LICHAMELIJKE
OPVOEDING EN SPORT - EX-ONDEROFFICIEREN VAN OOSTENDE" 'BIJ 2SOO TE
ZEDELGEM, HET SCHRIJVEN HIERONDER.

Eén jaar Zedelgem:
Laat mij toe mezelf voor te stellen. Mijn naam is Torn Casier, ik ben 17 jaar en
ik ben nu een tweedejaarsleerling aan de School voor Onderofficieren. Mijn
hobby's zijn muziek spelen en sport.
Een aantal jaren geleden moest ik de grote stap maken naar het middelbaar
onderwijs. De keuze was moeilijk want ik wou een Technische richting die
toch niet te gemakkelijk was. Ik ben dan begonnen met de richting I.W.
(Industriële wetenschappen). Op het einde van mijn derde jaar werd ik
geïnteresseerd in een militaire carrière. Die gedachte werd steeds sterker en
op het einde van mijn vierde jaar deed ik mijn toegangsexamen voor K.B.O.O.
in Zedelgem.
Ik kan nauwelijks geloven dat het nu al meer dan een jaar geleden is dat we
als "groentjes" begonnen zijn. Met 63 waren we. In het begin was het afzien
geblazen. Eerst was er de discipline en je pelotonschef waar je moest aan
wennen. Het heeft ook wel een tijdje geduurd voor we het internaatsleven
onder de knie hadden. Ook de sport is een serieuze boterham die we te
verwerken hadden. Gedurende het jaar haakten velen af zodat we na onze
eindexamens nog met 45 waren.
Voor een heel jaar hard werken was een goed georganiseerd schoolfeest de
perfecte beloning voor iedereen onder ons. Ook voor mij was dat een zeer
mooie dag. Ik ontving de prijs van de Zilveren Palm. Maar mijn trots en
zelfvertrouwen werd gestreeld door een prijs van beste leerling voor sport.,
merkwaardig ging mijn ambitie van het begin af in die richting. Ik voelde mij
ook zeer vereerd bij de gedachte dat ik die prijs kreeg in naam van de Kon
Mil Ex-Onderofficieren van Oostende, me tot dan toe onbekend. Mijn trofee
staat dan ook op een bevoorrechte plaats in onze woonkamer thuis. Mijn
ouders en ik zijn er echt trots op, temeer daar de kunstenaar van Aartrijke is,
plaats waar mijn grootouders woonachtig zijn.
Ik ben tevreden dat ik voor een militaire loopbaan gekozen heb en die is nog
lang niet ten einde. Ik zal het zeker niet bij korporaal K.B.O.O. houden en dit
symbool voel ik aan als een stimulans om door te gaan. Het is me een waar
genoegen, via deze weg, uw vereniging van Ex-Onderofficieren mijn
waardering te bedanken voor deze appreciatie en tot over 35 jaar...
Met een militaire groet vanuit Zedelgem

Bij 2SOO te ZEDELGEM.
Overhandiging van de Priis voor Lichamelijke Opvoeding en Sport
aan de laureaat, K.B.0.0. Ton; GASTER door con.fr. Theo
DEHAEMERS.

-o-o-o-o-oIN MEMORIAM

Etienne TYTGAT.
Ons lid E. TYTGAT, geboren te Westende op 15 juli 1939, is op 28
november 1995 te Brugge overleden, in het A.Z.St.Jan. Hij was Ie
Meester Chef bij de Zeemacht op rust en was sedert 4 januari 95
aangesloten bij onze maatschappij.
Etienne werd op 2 december 95 ten grave gedragen met een dienst
in de St. Jozefskerk te Oostende. Een afvaardiging woonde de begrafenis bij onder leiding van de voorzitter en met vaandel.
Onze innige deelneming aan mv. TYTGAT - DECOO.
Mvr. Adrienne VANHERCKE.
Vrij onverwacht is op 23 OKT 95, mevr. Adrienne VANHERCKE te St.
Amandsberg overleden. Zij was 86j. en de weduwe van de h. Maurice
DEWULF. Enkele dagen voor haar overlijden was mevr. VANHERCKE
nog aanwezig op het jaarlijks banket van de Ex-onderofficieren
van Gent. Zij is de moeder van Etienne en Gilbert DEWULF, leden
van onze vereniging.
Mevr. VANHERCKE werd op 28 oktober 1995 te St. Amandsberg ten
grave gedragen. Onze innige deelneming.
Mr. Kamiel VANDAMME.
De vader van confrater Walther VANDAMME is te Oostende overleden
op 6 november 1995. Hij werd te Adinkerke geboren op l december
1904 en werd dus bijna 91 jaar.
De h. Kamiel VANDAMME werd op 15 november 95 te Oostende uitgeleide gedaan, in de St. Antoniuskerk op de Vuurtorenwijk. Een
delegatie van ons bestuur en vele leden waren op de
rouwplechtigheid aanwezig.
Aan confr. W. VANDAMME en echtgenote Denise nogmaals onze
innige deelneming.
19.
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70592
13877
12554
14532
33294
13704
70758
16234
12708
71621
71599
10998
14749
27603
30677
14655
16563
70560
25112
15886
12586
12622
15473
13277
14130
11776
70980
24025
17554
12508
12752
71734
63552
11586
61208
13054
21030
12063
13885
19900
30287
23689
12324
11946
32937
15669
16509
21000
61440
61270
26772
31081
31924
15231
14548
19445
12747
14364
71745

MEMORIAM

Overleden (Gewezen) Onderofficieren.
DEBOURGH
Y.
Brussel
1913 THOON
M.
Oostduinkerke
1906 DEHOPERE
J.
Leopoldsburg
1913 GILISSEN
P.
Hechtel
1915 VAN CAMP
J.
Ekeren
1915 DEPRAETERE
M.
Brugge
1915 TOMBOY
M.
Gent
1905 DELNAT
J.
Tongeren
1920 MATTON
M.
Doornik
1912 LAMOTE
I.
St. Kruis
1912 DEGELING
M.
Oostende
1917 WAFELMAN
G.
Brussel
1906 V.D.MOORTELE
G.
Gent
1927 SCHOT
A.
Charleroi
1917 VERNELEN
A.
Duitsland
1929 RHEINHARD
H.
Vilvoorde
1908 COURCELLES
J.
Deurne
1928 LESCIEUX
G.
Brussel
1899 ADANG
R.
Scherpenheuvel
1925 MOMMAERTS
L.
Heverlee
1931 DESCAMPS
E.
Brussel
1913 DEZEURE
A.
Oostende
1917 PICRY
G.
La Bouverie
1919 TOUBAC
P.
Tongrinnes
1905 VENORMELINGEN
J.
Wellen
1921 NOEL
A.
Pepinster
1912 SOMMEN
J.
Bierbeek
1916 DUBOIS
P.
Jambes
1925 EGGERMONT
L.
De Panne
1923 TRANSON
R.
Brussel
1917 VERHULST
P.
Arlon
1911 PLATTEEUW
M.
Poperinge
1920 DROEVEN
G.
Brugge
1928 HARQUENNE
J.
Brussel
1909 CLAESKENS
L.
Lanaken
1916 LIEERT
R.
Spa
1919 BEUTELS
W.
Antwerpen
1940 DECOUTERE
J.
Mor t se 1
1912 COENEN
V.
Embourg
1914 ROMBEAU
F.
Heverlee
1929 LEBON
N.
Wevelgem
1931 MATHURIN
R.
Gembloux
1921 RAMAKERS
G.
Oostende
1915 KIPS
R.
Brussel
1913 BRIKE
J.
Boutersem
1933 VAN KETS
H.
Edegem
1917 DIELEN
L.
Leopoldsburg
1924 HUSTINX
M.
Lanaken
1927 DETRY
M.
La Louvière
1926 DIRIX
J.
Hasselt
1913 MARECAUX
E.
Chênée
1929 RUBAY
A.
Mamur
1954 BOUSSINGAULT
E.
Belgrade
1959 LECOCQ
L.
Leopoldsburg
1911 CORBEELS
V.
Kessel-Lo
1915 LANGBEEN
M.
Brugge
1921 DE WILDE
A.
Brasschaat
1920 VAN LIER
F.
Antwerpen
1919 FIVET
M.
Ottignies
? -

13/01/95
11/01/95
09/01/95
10/01/95
26/01/95
26/02/95
18/02/95
13/02/95
15/01/95
13/02/95
04/06/95
01/06/95
18/05/95
30/05/95
02/06/95
23/05/95
10/06/95
25/04/95
23/06/95
06/06/95
05/07/95
08/07/95
06/04/95
23/04/95
12/04/95
07/05/95
05/05/95
03/05/95
27/04/95
30/04/95
28/04/95
19/05/95
12/05/95
28/04/95
28/05/95
27/05/95
20/03/95
14/03/94
24/03/95
06/04/95
17/02/95
07/02/95
23/03/95
23/07/95
10/08/95
28/08/95
14/07/95
20/08/95
12/08/95
06/03/95
21/08/95
02/06/95
03/06/95
07/08/95
27/08/95
11/08/95
03/09/95
25/11/94
10/04/95

