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DE KLAROEN
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER

EX-ONDEROFFICIEREN
van de Krijgsmacht

AFDELING OOSTENDE
======10=Jaargang=================Nr 2/1996====
Aan onze feestleider-ceremoniemees ter John VERPOUCKE vroegen
we zijn visie op het groeiende toerisme. Dit kwam uit de bus :
TOERISME.
Toerisme is natuurlijk al lang niet meer het voorrecht van een
kleine rijke elitegroep, zoals dit vóór de eerste wereldoorlog het
geval was. De invoering van de betaalde vakantie voor arbeiders,
bedienden en kader, heeft daar al een hele tijd verandering ingebracht. De groei van het beschikbaar inkomen heeft de horizon al
lang verlegd van de Noordzeekust tot gans Europa en tot exotische
oorden, kortom, tot de wereld in haar geheel. Wat is cultuurtoerisme
?
Cultuur toerisme is per definitie elke vorm van toerisme
waarbij cultuur een van de attractief actoren is.
Welke factoren zijn van belang voor het toerisme ?
1 - Economische factoren
Hierbij denken we in eerste instantie aan kwaliteit en kwantiteit
van allerlei toeristische voorzieningen, zoals :
verblijfsaccommodatie, (hotels, appartementen, campings, enz.).
Hierbij denken we ook aan de infrastructuur, (wegen, post en
telegraaf, informatie, enz.).
De afstand, de inkoop mogelijkheden, het peil der prijzen en de
medische voorzieningen, behoren ook tot deze factoren.
2 - Culturele_en_Historische_factoren.
De aanwezigheid van bezienswaardigheden zoals historische, culturele, technische en internationale evenementen, (beurzen,
sport, folklore, festivals, enz.). Culinaire specialiteiten mogen
hier ook toegevoegd worden.
3- Religieuze_factoren.
Heilige plaatsen en religieuze bouwwerken, vooral die plaatsen
waarnaar men trekt op bedevaart of pelgrimstocht spelen een
belangrijke rol bij de factoren die van belang zijn voor het
toerisme.
4- Politieke factoren.
Om toerisme op de meest gunstige wijze te kunnen aanbieden, moet
er, in de te bezoeken plaatsen/landen, politieke stabiliteit
zijn. De grensformaliteiten dienen zo eenvoudig mogelijk te zijn.
De wetten van het land moeten aanvaardbaar zijn voor de bezoeker.
Een gunstige wisselkoers is natuurlijk graag meegenomen.
Tot daar enkele bedenkingen bij toerisme.
Waar is de tijd dat we met autostop naar Frankrijk reisden in
het schoolverlof, met tentje en slaapzak in de militaire rugzak. Overmoedig en genietend van het avontuur, dat was ook
cultureel (?) toerisme.
John VERPOUCKE.
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DE AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE.
1. Ledenvergaderingen.
Onze ledenvergaderingen gaan door op de 2de donderdag van de
maand, (niet in juli en augustus), om 14.30u. in ons lokaal
"Het Koninginnehof", Maria-Hendrikapark te Oostende. Wie het
moeilijk heeft om naar de vergadering te komen, geeft een
seintje aan een der bestuursleden. Die zal trachten een oplossing te vinden.
- Donderdag 11 APR 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "Posters en Uitdrukkingen" 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
afdeling Oostende,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 13 JUN 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- bingospel,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 12 SEP 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht: "Het Weer" door confr. W. BOMBEECK meteoroloog,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 10 OKT 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "Het K.W.—I.B.I.S." door een bestuurslid van
de oudleerlingenbond,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 7 NOV 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "De Stad Brugge" door de h. J.P. DRUBBEL,
directeur dienst voor toerisme stad Brugge,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 12 DEC 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : onderwerp zal later bekend gemaakt worden,
als steeds komt confr. J. DREESEN aan het woord,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
2. Etentjes in "Het Koninginnehof".
Er is gelegenheid tot kaartspelen en bingo na de lunch.
Afspraak om 12.30u. voor het aperitief, aan tafel om 13.00u. Op
: l APR, 22 APR, 13 MEI, 10 JUN, 24 JUN, 15 JUL, 5 AUG, 26
AUG, 16 SEP, 7 OKT, 28 OKT, 25 NOV en 16 DEC 96.
Inschrijvingen : tel. (059) 70 94 09 bij J. VERMEYLEN.
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LEDENVERGADERING VAN 14 DECEMBER 1995.

De vergadering wordt geopend om 14.30u. en de voorzitter vraagt
één Minuut stilte voor de overledenen.
De feestleider kondigt de spreker aan : confrater Jan-B. DREESEN,
door iedereen gekend.
Jan heeft het vandaag over de "Bevrijding van het Kanaal, de Noordzeekust en de Belgische Havens".
Spreker geeft een overzicht van het verloop van de bevrijding 50j.
terug. De opmars van de Canadezen, de Polen, de Tsjechen, de Britten
en de Brigade Piron worden in herinnering gebracht. Vooral de Canadezen krijgen veel aandacht daar zij onze havens hebben bevrijd. Zij
waren het die ook de Noordfranse havens innamen als weerwraak voor
de bloedige nederlaag van de landing bij Dieppe in 1942.
Onze stad werd bevrijd op 8 SEP 44 en 10 dagen later werden hier
reeds 20001. goederen per dag aan wal gezet.
Het geheel van onze kust was zwaar verdedigd. Hier waren door de
Duitsers 7 bunkers per kilometer aangebracht. Ook onze stranden
werden met allerlei hindernissen en andere mijnen en booby-traps
bezaaid, om het de aanvaller uit zee, moeilijk te maken.
Jan DREESEN bespreekt dan de opruiming van onze havens en stranden
door de ontmijners van onze jonge Zeemacht.
Om te eindigen heeft hij het over de bevrijding van het eiland
Walcheren, dat essentieel was voor de ingebruikname van de haven
van Antwerpen.
Na het applaus en de overhandiging van de traditionele fles, deelde
Jan ons mede dat Admiraal J. VAN DIJCK op 12 DEC., in Engeland overleden was.
De pannekoeken werden om 15.50u. op tafel gezet en bracht mevrouw
VERPOUCKE de tombolabiljet ten aan de man. Mev. CUYPERS was gehandicapt aan de linkervoet en kon haar normale opdracht niet vervullen.
De voorzitter nam toen nog het woord om de nieuwe leden, Freddy
HUBRECHSEN, Abel H'HONDT en Robert VAN ASSEL, aan de vergadering
voor te stellen.
Het einde kwam na de tombola en de 89 aanwezigen gingen omstreeks
17.25u. huiswaarts.
-o-o-o-o-oLEDENVERGADERING VAN 11 JANUARI 1996. (Nieuwjaarsreceptie).
De voorzitter opent om 14.30u. de vergadering en wenst iedereen
een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Rechtstaand wordt l min.
stilte in acht genomen.
De feestleider krijgt het woord om uitleg te geven omtrent de geplande dagreis naar Brussel op 14 Mei 96. Wij bezoeken het Parlement en het Midden-Afrikamuseum in Tervuren. Een lijst in drievoud
wordt rondgestuurd waarop men zich kan inschrijven voor de
bezoeken aan het centrum V.V.F., op 26 JAN., 2 FEB. of 9 FEB 96,
volgens voorkeur.
Twee leden, voor de eerst maal aanwezig op een vergadering, worden
door de voorzitter welkom geheten. Het zijn : Willy VANDENBERGHE en
Bruno VEEKENS.
Voorzitter BAROEN wordt met zijn dame op de dansvloer gevraagd om
het dansgebeuren in te zetten. Hij doet dit met zijn "gekende,
kundige stijl". In zeer korte tijd is de piste vol met danslustigen
die hun beste beentje voorzetten.
De opkomst beantwoordt de verwachtingen van het bestuur : we zijn
met 155!
3.

4.
Aangezien er gekozen werd voor een grotere dansruimte, komt iedereen
aan zijn trekken.
De tombolabiljetten worden verkocht door mev. CUYPERS en de
trekking gebeurt in 3 schijven bij korte onderbrekingen van het
dansen. Zo gaat alles vlot en in goede orde.
De secretaris maakt aan de aanwezigen de groeten over van
voorzitter-ter-ere Octaaf DEFOOR en leest een schrijven voor van
bestuurslid Frans PUYSTIENS en dame, vanuit Tenerife. Hij deelt
verder nog mee dat bestuurslid Lodewijck THEYS in het ziekenhuis
is opgenomen. Dan volgt voorlezing van de brief van Lt.-Gen.
MERTENS van het militair huis van de Koning, om ons te bedanken voor
de wensen gestuurd naar aanleiding van Koningsdag 1995.
Onze disc-jockey doet het uitstekend en de danslust
remmen.

is

niet te

Toch moeten we omstreeks 17.30u. even de innerlijke mens versterken
met lekkere belegde broodjes en een glaasje wijn. Onze gastvrouw,
Mev. KETELS laat de fles een tweede maal rond gaan, wat natuurlijk
op applaus wordt onthaald.
Met veel geestdrift wordt verder gedanst met tango's, quick-steps,
engelse wals en andere cha-cha's. Niettemin begint de vermoeidheid
zich te manifesteren. Vanaf 18.45u. trekken velen zich terug voor
het glaasje van het afscheid en verlaten al wuivend de zaal.
Voor de dansfanaten is de tijd aangebroken om enkele leuke dansjes
aan te leren. Tot 20.00u. gaan zij ermee door alsof de vermoeidheid
geen vat op hen heeft.
Maar 20.00u. is het einde en het afscheidsdeuntje komt eraan. Zo'n
feest doet deugd aan het hart!
LEDENVERGADERING VAN 8 FEBRUARI 1996.
We telden 90 aanwezigen toen de voorzitter de vergadering opende.
Geen slechte opkomst voor een zich droog en saai aangekondigde
spreekbeurt.
Er werd eerst l min. stilte gehouden en nadien werd de h. TACK van
de Nationale Bank van Brugge, door John ingeleid. Algauw gaf
genoemde heer TACK het woord aan zekere h. MARTENS, van de
N.B./Brussel. Deze laatste vertelde ons op vlotte en boeiende wijze
hoe de Belgische bankbiljetten worden gemaakt. Er kwamen
lichtbeelden bij te pas en de zaal was een en al aandacht voor het
betoog van de h. MARTENS. Vele niet gekende eigenaardigheden van de
biljetten werden ons getoond.
Toen kwam een collega van de h. MARTENS aan het woord. Deze heer is
verbonden aan de dienst die de vervalsingen en de namaak van
bankbiljetten opspoort. Vooreerst legde hij de nadruk op het
verschil tussen vervalsing en namaak. Om het onderzoek te vergemakkelijken maakt de N.B. soms zelf valse biljetten ! De spreker
wees ons op de drie verschillende manieren om valse bankbiljetten te
maken :
1. Gedrukte namaak.
2. Met kleurfotocopieermachine.
3. Met behulp van modulaire systemen.
Bij de akties tegen valse biljetten in België en de rest van de
wereld had hij het ook nog over de soms moeilijke onderhandelingen
met Japan. Uiteindelijk werd toch bekomen dat in alle
fotocopieermachines een geheim teken werd ingebouwd, om het opsporen
te vergemakkelijken .
Er kwamen vele vragen van onze leden op het einde van de voordracht
4.
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Alle mensen van de Nationale Bank kregen een fles aangeboden met
dank voor een zeer interessante spreekbeurt.
Pannekoeken en wafels waren toen aan de orde en de
tombolabiljetten werden verkocht.
De voorzitter werd tijdelijk door de ondervoorzitter vervangen
wegens familiale reden.
De mededelingen werden door confrater R.VAN LOOCKE voorgelezen :
- de aanvaarde kandidatuur voor het bestuur van confrater Etienne
DEWULF;
de ontlasting van de penningmeester voor het boekjaar 1995;
de spreekbeurt op de ledenvergadering van 14 MAR 96;
de te herkiezen bestuursleden op 14 MAR 96;
het succes van de nieuwjaarsreceptie en de lunch van 29 JAN 96;
vaderlandslievende plechtigheden;
de stichting en de toegang tot de Marine-Club Oostende;
een oproep naar de leden toe voor artikels voor "De Klaroen".
De feestleider herinnerde ons aan de geplande dagreis van 14 MEI,
de bezoeken aan het V.V.F, op 15 en 22 MAR 96 en de waarschijnlijke dagreis naar de School voor Onderofficieren te Zedelgem op
25 SEP 96.
Na het uitdelen van documentatie over de N.B., kon de tombola een
aanvang nemen met Fernand en Julien aan het roer.
Het einde van de vergadering kwam omstreeks 17.25u.
-O-O-O-O-Q-O-ONIEUWE CHEFS BIJ DE LANDMACHT.

Op l januari 1996 werd Lui tenant-Generaal MAES, in opvolging van
Luitenant-Generaal BEHRIN, de nieuwe stafchef van de Landmacht.
Gen. MAES voerde sinds 23 juni '95 het bevel over het ITC (Intermachten Territoriaal Commando). In deze functie wordt hij opgevolgd door Luitenant-Generaal BRUNIN.
Op 15 december '95 gaf Kolonel SBH J-P ROMAN het bevel over de
Brigade Paracommando over aan Kolonel SBH JACQMIN.

(rechts) Kol. JACQMIN.
Lt.-Gen. MAES
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VERHAAL UIT "I.B.I.S. - TROS."
Frans PUYSTIENS.
In I.B.I.S. - TROS, nr. 100, van
de
4e trimester 1995, tijdschrift
van
het Koninklijke Werk IBIS, verscheen
een merkwaardig verhaal : het levensverhaal van ons bestuurslid PUYSTIHNS
Frans, IBIS-leerling nr.260.
In "De Klaroen" nr.1/93, verscheen
reeds
een
bijdrage,
"20
Jaar
Oudleerlingenbond K.W.-IBIS',' waarin
de rol van Frans PUYSTIENS bij de
stichting van de vereniging, uitvoerig
aan bod kwam. Nu komen wij meer
uitgebreid terug op de levensloop van
deze collega.
Frans PUYSTIENS werd geboren op 17 augustus 1913 te Oostduinkerke
als vierde uit een vissersgezin tellende 8 kinderen. Zij woonden in
het polderland, aan de uitloper van de duinengordel. Hij was een
primus op school en wel zodanig dat hij als 10-jarige, samen zat
met de 14-jarigen, om dezelfde lessen te volgen. Op 10-jarige
leeftijd werd hij ingeschreven in de I.B.I.S. onder het nummer 260.
De 4 jaar die hij in het K.W. doorbracht werden echter onderbroken door een klein intermezzo. Toen hij 12 jaar was besloot zijn
vader om in Frankrijk te gaan boeren. Huis en erf werden verkocht
en de huisraad opgeladen. Met de trein ging het naar het zuiden
(Perquain-Taillac). Het werd een tegenvaller van formaat en na 3
maanden was Frans terug op de IBIS. Toen hij afgestudeerd was, was
hij nog geen 14 jaar en kon hij geen aanspraak maken op een diploma,
gezien te jong! Daar stond hij dan met 87% en geen diploma. Naast
de algemene vakken, leerde men ook zeevaartkunde, praktijk en
radiotelegrafie.
Op 24 september 1927 monsterde hij aan op de 0.128 "Nautulis" van de
rederij ASPESLAGH en legde na één jaar vaart, het examen van
scheepsjongen en marconist af. Hij slaagde met glans en kreeg als
beloning een passer en pleischaal en een spaarboekje op zijn naam.
Hij vaarde nu als lichtmatroos-marconist op IJsland. Het was gebruikelijk dat de bemanning, na 18 zeedagen, 3 dagen vrij kreeg. Na
een van die reizen werd echter besloten om vroeger af te varen
zonder dat Frans op de hoogte werd gebracht. Toen hij na verloop van
3 dagen op de kade kwam, was het schip afgevaren. Hierdoor nam zijn
leven een andere wending.
Een electricien had een hulpje nodig en Frans, die handig was, had
algauw zijn "draai" gevonden. Hij verdiende in één week meer dan in
een Ijslandreis. Bovendien was hij elke dag thuis, zag dikwijls zijn
vrienden en toen zijn schip binnenliep, was zijn keuze snel
gemaakt. De visserij was niets voor hem! Hij vernam dat er in
Antwerpen een school bestond waar men telegrafisten ter koopvaardij
vormde. De lessen werden er echter in het Frans gegeven en de Frans
zag duidelijk dat hij die franstalige leerstof niet aankon. Wat de
praktijk betrof, het radio-seinen, stond hij met kop en schouders
boven de anderen. Een ander nederlandstalige leerling, een Gentenaar
wiens vader kolonel was, gaf hem de raad de proeven voor toelating
tot de Krijgsmacht (Transmissie-troepen) af te leggen. Hij slaagde
en zo kwam hij in het Tansmissie Centrum van het Leger te Vilvoorde
terecht. Frans deed hoofdzakelijk dienst op de vliegvelden om de
radioverbinding te onderhouden.
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Bij het uitbreken van de oorlog lag Frans met het 4e Bataljon
T.T.R. te Grimbergen. Uiteindelijk belandden ze te Oostende en
dienden hun uitrusting aan de vijand af te leveren.
Te voet in kilometers lange kolommen, werden ze als krijgsgevangenen naar Duitsland afgevoerd.
Enkele stoutmoedigen vonden de mogelijkheid om, ondanks de zwaar
bewapende bewakers, deze te verschalken en te 'ontsnappen. Frans
bevond zich bij deze stoutmoedigen en melde zich enkele weken later
bij de Duitse overheid te Vilvoorde.
Om in zijn levensbehoeften te voorzien, startte hij een radiowinkel, maar, door gebrek aan onderdelen, was hij na twee jaar
verplicht deze op te geven.
Ondertussen hadden andere contacten ertoe geleid dat hij als exmilitair, aan de slag kon bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
als controleur bij de ravitaillering. Aangezien alles gerantsoeneerd
was, had Frans algauw een bijverdienste gevonden. Bij de boeren waar
hij controleerde en waar het paste, bouwde hij hun radiotoestel
zodanig om, zodat ze in staat waren, op de korte golf, de Engelse
zenders te ontvangen. Dat dergelijke initiatieven niet zonder gevaar
waren, spreekt voor zichzelf, maar nood breekt wet. Het ene plezier
was het andere waard en hij werd betaald in natura.
In 1945, na de oorlog, volgde hij een opleiding om de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van radio-communicatie aan te leren.
Hij verbleef hiertoe 8 maanden in Ierland.
Terug in België werd er te Mechelen een nieuw centrum voor radioverbindingen opgericht, waarover hij het toezicht kreeg.
Hij werd in 1947 overgeplaatst naar het transmissie-arsenaal te
Vilvoorde. Daar was hij werkplaatsoverste.
Frans had de graad van adjudant bereikt en bleef in Vilvoorde tot
hij in 1962 met pensioen het leger verliet. In 1960 werd hij nog ter
beschikking gesteld van het Ministerie van Koloniale Zaken om te
Usumbura een radio-werkplaats op te richten voor onderhoud en
herstelling van het transmissiemateriaal gebruikt door de Paracommandotroepen aldaar gevestigd.
In 1965 besloten Frans en zijn vrouw naar de kust te komen wonen.
Zij kozen Bredene als woonplaats en zich nog jong voelend, bouwde
hij zelf zijn huis.
Zo kwam hij in contact met oude IBIS-vrienden. Van het een kwam
het ander en er werd besloten de oud-leerlingen bond van de IBIS
op te richten.
Eigenlijk begon het allemaal op een vergadering der Ex-onderofficieren, waarvan oud-directeur CAMBIER, ook lid was. In een
gesprek met CAMBIER, stelde PUYSTIENS vast dat er eigenlijk geen
contacten meer waren, eens men de school had verlaten.
Zij besloten tot de stichting over te gaan en Frans nam het voortouw. Hij werd voorzitter.
Aan vrienden werd gevraagd een vaandelontwerp te tekenen en wat
bleek, het ontwerp van Frans PUYSTIENS werd gekozen uit de vele
(anonieme) inzendingen. Toenmalig burgemeester Albert CLAEYS van
Bredene maakte de vlag.
Na 5 jaar gaf Frans de fakkel over en werd ere-voorzitter. Toen
bleek dat het Peterschap IBIS, onafhankelijk van de bond door hem
gesticht , nood had aan mankracht, nam hij bij het overlijden van de
h. C. VERMEIRENS, het voorzitterschap op zich. Sociaal voelend tot
en met , heeft hij toen een jonge knaap in zijn gezin opgenomen.
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Hij heeft het geluk en het genoegen gekend, zijn pleegzoon, Roger
VAN RANSBEEK, officier te zien worden bij de Zeemacht. Onze leden
gewezen onderofficieren van de Marine, hebben zeker Fregatkapitein
VAN RANSBEEK gekend. Hij was lange tijd ZS1/IRP bij de Marinestaf te
Brussel en is intussen ook gepensioneerd.
Frans PUYSTIENS werd onlangs 82 jaar. Nog steeds flink te been, kan
hij nog steeds goed zijn "mannetje staan". Hij is meerdere malen
kaartkampioen geweest en een hobby van hem is het organiseren van
uitstappen. Zo is hij het die ieder jaar de reis inricht voor de
plechtige communicanten van de IBIS en deze ook begeleidt.
Vele jaren zijn verstreken sedert hij op de IBIS kwam in 1923. Het
Koninklijk Werk I.B.I.S. blijft hem boeien, zodanig dat hij voor
hen die het vissersleven hebben gekozen, zich na al die tijd wil
inspannen.
Zo is het fonds "Oud-leerling nr. 260 Frans PUYSTIENS" opgericht, op
20 november 1992.
Een schenking werd overgemaakt aan de Directie van het Koninklijk
Werk IBIS te Bredene. Deze schenking heeft tot doel :
1. Aan ieder afgestudeerde Ibisleerling van de secundaire visserij,
die effectief ter visserij gaat varen, een volledige uitrusting
te bezorgen. Kortom : alles wat nodig is om zee te kiezen ter
visserij.
2. De aankoop van twee sporttrofeeën, jaarlijks uit te reiken aan
respectievelijk de sportiefste leerling van de lagere en de
secundaire afdeling.
3. Een financiële bijdrage in de jaarlijkse zomerkampen voor één of
meer groepen Ibis-jongeren
Om af te ronden nog dit. Hierbij
een pentekening van een
ijslandvaarder met daarbij een
I.B.I.S. jongen van de hand van
William LIEVENS, opvoeder van de
school. Het heeft lange tijd
schutblad geweest bij "Het
Visserijblad".
De ijslandvaarder is de vader van
Frans : Engel PUYSTIENS, (18851978). Hij was de laatste Vlaamse
ijslandvaarder van de zeilschepen,
reizen van 6 maanden op
kabeljauwvangst met haken aan lijnen.
Wij wensen materiaalmeester van de ex-onderofficieren Frans PUYSTIENS
nog vele gelukkige jaren
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Mag ik u
voorstellen ...

de nieuwe JS
Willy Herteleer wordt op l oktober 1941 geboren in Assenede, nabij Gent. In 1957 trekt hij
naar de Koninklijke Kadettenschool in Brussel en aansluitend, in 1960, naar de Hogere
Zeevaartschool in Antwerpen. In 1962 wordt hij benoemd tot officier in de Belgische
Zeemacht.
Van 1963 tot 1968 dient vaandrig-ter-zee Herteleer aan boord van verschillende mijnenvegers
en van het commando- en logistiek steunschip Godetia. In 1969-'70 specialiseert hij zich in
maritieme mijnenoorlog, om dan tot 1972 mijnenbestrijdingsofficier bij de Staf van het
Operationeel Commando van de Zeemacht (COMOPSNAV) te worden.
Tussen 1972 en 1974 verblijft luitenant-ter-zee Herteleer in de Belgische Krijgsschool in Brussel
en in de Ecole Supérieure de Guerre Navale in Parijs. In 1975 voert hij het bevel over een kustmijnenveger en in 1978 over een oceaanmijnenveger/iager. Beide schepen maken deel uit van
het permanent NAVO-smaldeel voor Het Kanaal, de 'Standing Naval Force Channel'.
Tussenin is hij onderrichter in de Belgisch-Nederlandse Mijnenbestrijdingsschool
(EUGERMIN) in Oostende.
Van 1979 tot 1982 is korvetkapitein stafbrevethouder Herteleer actiefin de Sectie Plannen van
de Zeemacht. Tevens is hij lid van het NAVO Naval Board in het Military Agency of Standardization. In '83 en '84 is hij tweede commandant van het fregat Westdiep, de eenheid waarover hij
het bevel voert van september '84 tot december '85.
Tijdens de eerste helft van 1986 leidt hij de Afdeling Operaties van het Commando Marineoperaties. Daarna is hij tot september '87 Stafchef van hetzelfde commmando. Tijdens deze
periode is hij nauw betrokken bij de reddingsoperaties rond de Herald of Free
Entreprise en bij het opstarte n va n de d eelna me van d e Ze ema cht aa n de eers te
Golf oorlog. Van septemoer 1987 totjuni 1989 is kapitein-ter-zee stafbrevethouder Herteleer
directeur van de Belgisch-Nederlandse Mijnenbestrijdingsschool in Oostende. Hij voert er de
operationele zeetraining in en staat aan de wieg van de simulator voor mijnenbestrijding. Eind
89 werkt hij in het auditteam van de Staf van de Zeemacht, de Staf waarin hij de eerste helft
van '90 officier-operaties is. In 1990 wordt hij commandant van COMOPSNAV. Tijdens de
tweede Golfoorlog in '91 en '92 voert hij het operationele bevel over de schepen van de Belgische
Zeemacht. In maart 1992 wordt hij bevorderd tot divisieadmiraal.
In september 1992 gaat hij naar de Generale Staf in Evere, waar hij een plaats inneemt in de coördinatiegroep voor de herstructureringsstudie van de Krijgsmacht.
Op l januari '93 wordt divisieadmiraal Herteleer Stafchef van de Zeemacht. Op 26 september
'95 wordt hij bevorderd tot vice-admiraal.
Op l oktober '95 volgt Willv Herteleer luitenant-generaal Charlier op als Chef van de Generale Staf.
De vice-admiraal is gehuwd, heeft vier kinderen en woont in Oostende.
9.

10.

De Internationale Militaire Staf ondersteunt het werk van het
Militair Comité en zorgt dat het beleid en de besluiten van het
Comité worden geïmplementeerd.
De NAVO-Opperbevelhebbers zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van defensieplannen voor hun respectieve gebieden, voor
het vaststellen van de strijdkrachtvereisten en voor de opstelling
en oefening van de strijdkrachten die onder hun bevel staan.
Er worden veranderingen aangebracht in het Bondgenootschappelijke
geïntegreerde militaire commandostructuur, met het doel deze aan te
passen aan de eisen van deze tijd.
Het strategisch gebied dat onder het Noordatlantisch Verdrag valt,
zal in de toekomst zijn onderverdeeld in twee NAVO-Oppercommando's
(Europees en Atlantisch) en een Regionale Planninggroep (Canada en
de Verenigde Staten).
Het aantal NAVO-Oppercommando's zal dus teruggebracht worden tot
twee : het Geallieerd Commando Europa en het Geallieerd Commando
Atlantische Oceaan. Ook de ondergeschikte commandostructuur wordt
gereorganiseerd.
(NAVO Kroniek)
10.

11.
DEFENSIE-UITGAVEN VAN DE NAVO-LANDEN 1975-1995

De in Tabel l opgenomen cijfers vertegenwoordigen de feitelijke, in de loop van het fiscale jaar verrichte of te
verrichten betalingen. Zij zijn gebaseerd op de binnen de NAVO gehanteerde definitie van de defensie-uitgaven.
Ten gevolge van de verschillen tussen deze definitie en die welke door de nationale overheden worden
aangehouden, kunnen zich aanzienlijke afwijkingen voordoen in vergelijking met de door de nationale
overheden of in nationale begrotigen verstrekte cijfers. Indien een land militaire hulp verleent, is dit in de
defensie-uitgaven verwerkt. Indien een land hulp ontvangt, is de waarde van de ontvangen goederen niet
verwerkt in de cijfers. De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling vallen onder de categorie materieeluitgaven
en de pensioenen die aan pensioengerechtigden worden uitgekeerd onder personeelsuitgaven.
Frankrijk en Spanje zijn lid van het Bondgenootschap, zonder deel uit te maken van de geïntegreerde militaire
structuur; Spanje neemt echter wel deel aan de gezamenlijke stnjdkrachtplanning. De verstrekte defensiecijfers
met betrekking tol Frankrijk zijn slechts een indicatie.
IJsland beschikt niet over strijdkrachten.
TER INFORMATIE VAN DE LEZER:
Teneinde iedere ambiguïteit te vermijden is het fiscale jaar gebaseerd op het jaar dat de meeste maanden omvat:
voor Canada en het Verenigd Koninkrijk betekent 1991 bijvoorbeeld het fiscale jaar !99l/'92; voorde VS
betekent 1991 fiscaal jaar I990/'91.
Ten gevolge van afrondingen kunnen de totalen afwijken van de som van de onderdelen.
Legende: e schatting - nul .. niet beschikbaar // niet van toepassing l onderbreking in de continuïteit van de
serie

Voor * Vanaf 1992 weerspiegelen de defensie-uitgaven het besluit van de Belgische regering de Rijkswacht te demilitariseren.
NAVO Kroniek
Januari 1996

12.

12. MEDAILLE VAN DE EX-ONDEROFFICIER.
In 1996 komen de volgende leden in aanmerking voor de toekenning van
de medaille van de ex-onderofficier.
675.
679.
682.
684.
686.
688.

SEYS Stefaan.
VAN BESIEN Charles.
LANSENS Jacky.
VERLEURE Willy.
DENAEGHEL Sylvère.
VERBAND! Charles.

677.
681.
683.
685.
687.
690.

DEWULF Etienne.
PAUWELS Louis.
LASON Maurice.
DEVOS Guy.
BURSENS Jacques.
DEMEYER Robert.

691. DUBOIS André.

692. DEWAELE Julien.

693. MYNY Georges.

694. ZEEBROEK André.

695. LASCHET Joseph.

696. SALLIAU Gerard.

697. DECOO Roland.
698. VOLBRECHT Ferdinand.
De uitreiking van de medaille grijpt plaats op zaterdag 16 NOV 96,
in "Het Koninginnehof", ter gelegenheid van Koningsdag 1996.
Alle rechthebbenden werden schriftelijk op de hoogte gebracht.
Wie zijn naam hierboven aantreft en om een of ander reden
geen schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen, gelieve het
secretariaat hiervan te verwittigen.
R.V.L.
-o-o-o-o-o-oOnze Vaandrig, Julien
VERMEYLEN, is op alle
vaderlandslievende plechtigheden
aanwezig.
(foto G. Vanslambrouck)

13.
DE ORGANISATIE VAN DE LANDMACHT, (volgens VOX)
De Landmacht heeft drie grote pijlers. Naast de INTERVENTIEMACHT, met de Gemechaniseerde Divisie en de Brigade Paracommando , is er de Divisie Gevechtssteun en de Divisie Logistieke Steun.
1. De INTERVENTIEMACHT.
a. Een Staf, die op oorlogsvoet samen met het 4de Bataljon Hoofd
kwartier en Transmissies, het hoofdkwartier van de Gemechaniseerde Divisie (drie gemechaniseerde brigades), uitbouwt.
b. De Divisietroepen.
c. De Brigade Paracommando onafhankelijk van de Gemechaniseerde
Divisie.
De Gemechaniseerde Brigade; (getalst. : 2.700; oorlogst.: 3.800).
- 2 Infanteriebataljons,
- l Tankbataljon,
- l Artilleriebataljon,
- l Compagnie Gevechtsgenie,
- l Logistiek bataljon (cie. mat., cie. bev. en tpt., cie. med.).
De Divisietroepen.
- l Groepering Licht Vliegwezen,
- 2 Bataljons anti-tank helicopters,
- l Bataljon verbindingshelicopters,
- l Compagnie maintenance,
- l Verkenningsbataljon,
- l Verkenningseskadron,
- l Eskadron slagveldbewaking,
- l Veldartilleriebataljon,
- l Luchtdoelartilleriebataljon,
- l Waarnemingsbatterij
- l Bataljon gevechtsgenie,
- l Bataljon transmissietroepen,
- l Compagnie militaire politie.
De Brigade Paracommando; (getalst. : 2.950; oorlogst. : 3.500).
- 3 Infanteriebataljons,
- l Verkenningsbataljon,
- l Veldartilleriebatterij,
- l Luchtdoelartilleriebatterij,
- l Compagnie genie,
- l Logistieke compagnie,
- l Trainingscentrum Para,
- l Trainingscentrum Commando.
2. De Div. Log. Steun.
- l Staf,
- l Groepering Bev. en Tpt.
- 5 gespecialiseerde bataljons,
- l Groepering Maintenance,
- 3 logistieke steuncomplexen (Noord, Centrum en Zuid),
- l Bataljon algemene logistieke steun.
3. De Div. Gevechtssteun.
- De wapenscholen (Schoolbataljons ) ,
- De scholen voor meer gespecialiseerde vorming,
- School van de logistiek,
- School van het Lichte Vliegwezen,
- Het Koninklijk Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding
- De scholen voor Onderofficieren,
- De Technische school voor de Voeding,
- Het centrum voor Administratieve Dienst,

Lunch ter Ere van de Laureaat "PRIJS K.M.
EX-ONDEROFFICIEREN OOSTENDE" bij 2SOO.

14.

Op maandag 29 januari 1996 waren we afgeproken voor de lunch in
"Het Koninginnehof", ter ere van de laureaat 1995, "Koninklijke
Maatschappij Ex-onderofficieren van Oostende - Prijs voor beste
Leerling L.O. en Sport van 2SOO".
Eregast Torn CASIER was vergezeld van de Commandant van de school,
Lt.-Kol. SAELENS en Korpsadjudant ADC. HOPPE.
De grote zaal van "Het Koninginnehof" was ons voorbehouden en na
het aperitief, gingen we met 84 aan tafel. Opvallende grote opkomst
van de oud-gedienden van de School van Zedelgem, waarbij de
Korpsadjudant zich aansloot voor de maaltijd.
Voorzitter BAROEN heette iedereen welkom, in het bijzonder onze
gasten. Hij wenste laureaat CASIER proficiat en spoorde hem aan bij
de opbouw van zijn loopbaan.
Kolonel SAELENS nam het woord bij de koffie om ons te bedanken, niet
alleen voor de gezellige maaltijd, maar tevens voor de
belangstelling vanwege de Ex-onderofficieren van Oostende voor zijn
School. Hij kondigde de viering aan van het 50-jarig bestaan in juli
1996. De Commandant nodigde ons uit om dit jaar de 2SOO te bezoeken.
Hierop zal natuurlijk worden ingegaan en de feest-leider nam nota
van deze invitatie!
Vóór het kaartspel en de bingo werden aan de personeelsleden van ons
lokaal, onder de leiding van manager Yvan DE BRABANDER, door John
pralines gegeven, als dank voor de goede bediening en het onthaal
van onze maatschappij.
Toen namen de Commandant, de Korpsadjudant en Torn CASIER afscheid.
Een pluim voor confrater Julien VERMEYLEN en echtgenote Nelly voor
de zeer goede voorbereiding van deze namiddag!
R.V.L.
Een Brits Soldatenhuis in Poperinge : TALBOT HOUSE.
In de Gasthuisstraat nr.43 in Poperinge, staat een herenhuis met
een intrigerende geschiedenis. Tussen 1790 en 1795 lieten hophandelaars uit de streek de woning bouwen. Tot op vandaag komen
er tal van bezoekers over de vloer, het merendeel afkomstig uit
het Britse Commonwealth. Hun drijfveren zijn op het eerste zicht
uiteenlopend, maar hebben alle te maken met de Eerste Wereldoorlog.
In de herfst van 1915 kreeg Aalmoezenier Philip 'Tubby' CLAYTON van
de Britse legerleiding de opdracht om in het stadje een
soldatenclub op te richten. Hij liet zijn oog vallen op het grote
herenhuis in de Gasthuisstraat, waarvan de eigenaar naar Frankrijk
gevlucht was. De Britten doopten het "Talbot House" naar Gilbert
TALBOT, een jonge Britse soldaat die op 30 juli 1915, sneuvelde.
Duizenden Britse soldaten verbleven in de streek, in 1917 waren
ze met 500.000!
Aalmoezenier CLAYTON stelde alles in het werk om het voor alle
militairen zo aangenaam mogelijk te maken in "Talbot House". Om
het toen nog zeer uitgesproken standenverschil in het leger te
omzeilen, bracht een bordje aan de ingang uitkomst : "All rank
abandon ye who enter here", (verzaak aan je rang, al wie hier
binnen komt). John SOLDAAT hoefde niet te betalen, de officieren
wel. De tucht hield hij er op zijn manier in net teksten als
14
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"spuw je thuis op het tapijt, doe het dan hier ook" en "de papiermandjes staan hier enkel als versiering". Ook "No swearing alloud"
betekende eigenlijk "niet luidop vloeken", (alloud O allowed).
Vele oudstrijders en mensen die met hen verwant zijn, gebruiken
"Talbot House" als uitvalsbasis voor hun "Battlefield Tours". De
huidige conservator, Jacques RYCKEBOSCH, ontvangt er dagelijks
gasten, voornamelijk Britten, maar ook Fransen, Duitsers, Zuidafrikanen, Canadezen, Australiërs ... zelfs nu en dan een Indiër of
een Gurkha!
'Tubby' CLAYTON stierf in 1972 maar het huis in Poperinge houdt zijn
persoonlijkheid en huisregels in ere!
-o-o-o-o-o-oDAGREIS naar BRUSSEL op 14 MEI 96.

(VOX)

Op dinsdag 14 mei 1996 reizen we naar de hoofdstad. Wij bezoeken het
Parlement en het Midden-Afrika museum te Tervuren.
Gezien het succes van onze voorgaande uitstappen, zal de feestleider eventueel twee bussen inleggen.
Opstapplaatsen :
1. Visserijschool J. Bauwens Oostende : 07.30u.
2. Afrit Loppem, E40 Brugge
: 07.50u.
Dagindeling
07.30u. Vertrek aan opstapplaats nr.l.
09.45u. Aankomst Brussel, bezoek Parlement.
12.30u. Middagmaal: Ministerie van Volksgezondheid (R.A.C.)
(Zelfbediening individueel te betalen); Dagschotel :
beefsteak met friet of koude schotel.
14.30u. Bezoek aan het Midden-Afrika Museum in Tervuren, met
bijzondere tentoonstelling "Ethiopië".
17.45u. Einde bezoek, vertrek richting Gent.
19.00u. Avondmaal in " 't Pompierke", S t.Maartens-Latem;
kruditeiten, hesp, frieten.
20.45u. Vertrek richting Brugge en Oostende.
Deelname in de kosten : 825fr p/p.
Zijn in de kostenprijs inbegrepen :autobus - drinkgeld chauffeur toegang museum - avondmaal (dranken niet inbegrepen).
Uiterste datum van inschrijving : 09 MEI 1996.
Aantal plaatsen : maximum 100.
Inschrijving mits betaling bij de penningmeester (overschrijving of
contant) :
T> DEHAEMERS)
Nieuwlandstraat 21,
8400 Oostende.
Rekening nr. : 000-0146912-54
Bij overschrijving vermelden : Dagreis Brussel, opstapplaats : ....
Het bestuur kan geen inschrijvingen aanvaarden zonder betaling. Tot
ziens op 14 Mei 1996!
-o-o-o-o-o-

16.
Kolonel Stafbrevethouder Gilbert HERTOGHE, in onze vereniging gekend,
brengt in het militair tijdschrift VOX nr.9603, een zeer interessante
bijdrage :
DE RISICO'S BIJ MILITAIRE OPERATIES.
In onze democratie geldt niemand als schuldig zolang een rechter
hem, in volle onafhankelijkheid, niet schuldig bevonden heeft. Indien
kolonel MARCHAND voor de rechtbank verantwoording moet afleggen, dan
heeft hij recht op een sereen proces. Simplistische conclusies zijn dan
ook voorbarig en ongepast.
Toch lijkt dit nu een geschikt moment om even stil te staan bij het
specifieke van het militair beroep. Het leger is er om indien de
regering dat beslist, ingezet te worden in militaire operaties. Elke
militaire operatie, ook vredesoperaties zoals in ex-Joegoslavië, houden
risico's in. Je verwacht van elk militair dat hij bereid is het risico
aan te gaan, meer nog dat hij zijn leven veil heeft om de hem
opgelegde opdracht uit te voeren. Dat is zijn beroep, dat is zijn
'plicht', daartoe wordt hij opgeleid en getraind.
De militairen voeren uit wat de politiek beveelt, en dat hoort zo in
een democratie. Maar de opdracht op het terrein uitvoeren, is een
verantwoordelijkheid van het commando. Zo zit je midden in de
problematiek van de bevelvoering, zowel die van het geven als van het
krijgen, uitvoeren of weigeren van bevelen.
Het moet maar eens klaar gesteld worden dat binnen onze Westerse
militaire rechtsstructuur een bevel niet kan worden geweigerd. Volg je
een bevel niet op dan zit je in nesten. Een bevel moet natuurlijk aan
voorwaarden voldoen : het moet geldig en wettelijk zijn. Een bevel is
geldig, kort gezegd, als het betrekking heeft op de uitvoering van de
opdrachten. Een bevel is wettig als het niet verplicht tot een misdaad
of wanbedrijf. Een onwettig bevel moet geweigerd worden. Om een
duidelijk voorbeeld te geven: een bevel om krijgsgevangenen neer te
schieten is onwettig.
De bevelvoering is de ruggegraat van elk type operatie. Een
militaire operatie tot een goed einde brengen, is niet gemakkelijk,
Niet zonder reden spreekt de literatuur over de krijgskunst en niet over
de krijgswetenschap. De militairen van laag naar hoog, worden hun hele
loopbaan lang opgeleid en getraind om hun taken, ook de moeilijkste
en gevaarlijkste, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij de eigen
verliezen zo klein mogelijk te houden.
Het bevel voeren is onmogelijk zonder vertrouwen. Vertrouwen van de
meerdere in zijn ondergeschikten en omgekeerd. Vertrouwen dat gekregen
bevelen nodig, noodzakelijk, gewikt en gewogen zijn. Daarom oefenen
eenheden en staven zo intens mogelijk, want vertrouwen kweek je op
het terrein en in zo realistisch mogelijke omstandigheden. Wie het
militair milieu wat beter kent, zal wel meermaals iemand hebben horen
zeggen : "voor mijn luitenant ga ik door het vuur", of "met die wil ik
best naar de oorlog trekken", Dat is vertrouwen.
De beroepssoldaat wijdt zijn leven aan de gewapende dienst voor
zijn land. Kwaliteiten als volharding, morele moed en trouw,
verantwoordelijkheidszin, zelfverloochening en beschikbaarheid, zijn
onontbeerlijk voor de uitoefening van zijn dagelijkse taak. Een solied
waardenpakket.
Het moet dat waardenpakket zijn dat mijn moeder zaliger - een
eerlijke, eenvoudige en hardwerkende huisvrouw - voor ogen had toen ik
op 27 maart 1977 thuis afscheid nam. Ik vertrok voor het eerst voor drie
jaar naar Zaïre. Daar was de eerste Shaba-oorlog aan de gang.

16.

17.
Voor moeder, die als kind de Eerste en als
Wereldoorlog had meebeleefd, een bijzonder
Zij gaf mij een kruisje : "God zegene u
en voegde er rustig aan toe : "En ziet dat
doet".

moeder de Tweede
pijnlijk moment.
en beware u jongen"
ge daar uw plicht

Ik hoop voor ons land en voor ons volk dat dit type van
moeder en echtgenote, niet is uitgestorven.
-o-o-o-o-oEVEN ONZE NIEUWE LEDEN VOORSTELLEN.
Hierna de lijst van de leden, gewezen onderofficieren van de Krijgs
macht, die zich sedert December 1995, hebben aangesloten. Vooraan
staat het nummer waaronder zij in het register, aangelegd in 1887,
worden ingeschreven.
777. VERSTRAETE
Johan
1MR.
Z.M.
778.

D'HONDT

Abel

ADC. b.d.L.M.

779.
780.
781.
782.

NEUS
HUBRECHTSEN
VAN ASSEL
VAN SLAMBROUCK

Renaat
Freddy
Robert
Gilbert

1MC.
CDT.
ADC.
10M.

783.
784.

VANDENBERGHE
VEEKENS

Willy
Bruno

ADJ. b.d.L.M.
ADJ. b.d.L.M.

785.

MAES

Georges

ADJ. b.d.L.M.

786.

PAUWELS

Pierre

1SC. b.d.L.M.

Gustaaf
Jacqueline

sympathisant.
sympathisant.

MAESEN
PAUWELS
Aan allen welkom !

b.d.Z.M.
(1SG.) b.d. M.D.
b.d.M.D.
b.d.Z.M.

-o-o-o-o-o~
Bericht aan de GEWEZEN KADERLEDEN en
OUDLEERLINGEN van de 2.S.0.0.
De pin en de badge met het logo van de 2.S.0.0. zijn
verkrijgbaar.
Het volstaat l00fr. per stuk over te maken op rekeningnummer :
000-0540447-13 van KBD 2SOO Zedelgem.
Vergeet niet je adres te melden !
-o-o-o-o-o-oEx-onderofficieren DANST U Graag?
Wij wensen terug te komen op onze oproep verschenen in het nr.1/96
blz.8.
Het spijt ons te moeten melden dat de samenkomsten op de 2de
maandag van de maand in de zaal "VIVA", Ringlaan 33a te Koekelare,
afgelast zijn wegens gebrek aan belangstelling vanwege de
"aangespoelden" .
In vervanging hiervan wordt elke maandagnamiddag van 14.00u. tot
17.00u., gedanst in dezelfde zaal, maar dan voor alle senioren.
Gemakkelijke dansjes worden er aangeleerd en de deelname in de
kosten bedraagt 40fr.
-o-o-o-o-o17

18.
IN MEMORIAM.
Alfons HAEGHEMAN.
Een van onze oudste leden is op 10 januari 1996 overleden.
Confrater Alfons HAEGHEMAN (nr321), werd te Oostende geboren op 8
juli 1906. Hij was Ie Wachtmeester bij het Ie Regiment Artillerie
en sloot zich bij ons aan op 18 mei 1947.
Oudstrijder 1940-1945 was hij lid van het Nationaal- Verbond
Brigade PIRON.
Hij was weduwnaar van mev. Bertha COOPMAN.
Alfons HAEGHEMAN werd op 15 januari 96 in de St. Jozefskerk ten
grave gedragen. Talrijke leden van onze vereniging, onder de
leiding van de voorzitter en met ons vaandel, woonden de uitvaart
bij. Aan de familie onze innige deelneming.
Madeleine MAJOR.
Op 27 november 1995 is mev. Madeleine MAJOR overleden.
Zij is de moeder van onze sympathisant mev. Irene NEIRYNCK.
Mev. MAJOR werd op 2 december 95 begraven.
Aan mev. NEIRYNCK en de andere familieleden bieden wij onze
innige deelneming aan.
Gerard WILLEMYNS.
Onze trouwe sympathisant de h. G. WILLEMYNS is niet meer. Hij is te
Oostende overleden op 10 februari 1996.
Tot het laatst woonde Gerard, samen met zijn echtgenote, onze
ledenvergaderingen bij.
Hij werd te Roeselare geboren op 7 maart 1921.
De begrafenis, in de Sint-Petrus en Pauluskerk, heeft plaats gehad
op vrijdag 16 februari 96.
De voorzitter en vele leden van onze maatschappij, waren op de
uitvaart aanwezig.
Aan mev. Clara WILLEMYNS-VANROBAYS en dochter, onze innige deelneming .
Oud-Stafchef Z.M. Overleden.
Onze leden gewezen "Zeemachters" zullen zich Vice-Admiraal Peter VAN
DYCK herinneren. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van de
multinationale vloot voor het Kanaal "STANAVFORCHAN" in de jaren
'70. ADM. VAN DYCK is op 12 DEC 95 te Southhampton (G.B. overleden.
Ook Kapitein-ter-Zee (D) SBH Henri LEMAIRE is niet meer. Hij is te
Jette overleden op 29 OKT 95. KTZ. LEMAIRE was Onderstafchef van de
Krijgsmacht maar de meesten onder de oud-zeemachters hebben hem
gekend als Commandant Logistieke Groepering.
Voor de Oudgedienden van het MILITAIR HOSPITAAL OOSTENDE : op de
redactie ontvingen wij het tijdschrift "DE ZEEMEERMIN", orgaan van
de Vereniging der Oudgedienden van het Militair Hospitaal van
Oostende, (V.O.MI.H.O.). Aansluiting kan door storting op het nr.
280-0407312-46 VOMIHO, Frankrijklaan 60, 8450 Bredene van 250fr.
(enkele persoon) of 400fr. (echtpaar of gelijkgestelden).

