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DE KLAROEN
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
EX-ONDEROFFICIEREN
van de Krijgsmacht
AFDELING OOSTENDE
========10 jaargang========================================================================Nr 3/1996 ========

Wij vroegen aan bestuurslid Jacques SOMERS wat wandelen voor hem
betekent. Hij zette voor ons zijn visie op papier.
"De jeugd gaat fysisch achteruit" - "De bevolking wordt zwaarlijvig "De
auto wordt te pas en te onpas gebruikt en misbruikt" - "De T.V.
maakt de mensen lui". Allemaal slogans die men de laatste jaren
veelvuldig hoort. Met andere woorden : er wordt te weinig bewogen.
EVEN OVERWEGEN ...
Aangezien wij, "op rust zijnde", in de categorie vallen van diegenen
die zogezegd tijd te kort hebben, maar in werkelijkheid meer tijd
hebben dan vroeger, wil ik toch een oproep doen voor meer beweging.
De meest simpele vorm van bewegen is wandelen. Sinds uw eerste
schreden - wellicht aangeleerd door moeder - zet je gewoon de ene voet
voor de andere : het gaat vanzelf. Men moet geen ingewikkelde
technieken onder de knie hebben. Degelijk en gemakkelijk schoeisel,
motivatie en wilskracht zijn wel noodzakelijk.
Tevens is het wenselijk een arts te raadplegen vooraleer regelmatig
lichaamsbeweging aan te vatten.
Het wandelen kan gedaan worden op eigen tempo zonder dat het veel eist
van ons lichaam. Men gaat opbouwend te werk. Begin aan een matig
tempo en pak geen grote afstanden aan. Als je fitter wordt kan het
tempo en de afstand opgedreven worden en kan men variërende tochten
ondernemen.
Wie wandelt en wil zien, kan genieten van alles wat de natuur ons
biedt. Misschien zal men zich weleens ergeren.
In principe heeft iemand die wandelt een zee van tijd om tot rust te
komen. Zelfs met regenachtig weer moet men de vooropgestelde wandeling
niet uitstellen. Een degelijk regenscherm en dito kledij laten je toe
je zorgen te vergeten.
Men hoeft niet steeds alleen rond te huppelen. Men kan, zelfs zonde:
lid te zijn van een vereniging, deelnemen aan georganiseerde wandelingen. Kostprijs : ongeveer 35fr.
Voor het ogenblik zijn er in West-Vlaanderen 81 wandelclubs. Oostende
heeft er 2, Middelkerke 2 en Brugge 4. In onze provincie zijn er 10936
aangesloten leden. In 1995 waren er in België 354 organisaties met
284.493 deelnemers.
Op een wandeling vertrekt men alleen maar, zelden komt men alleen aan
de eindstreep.
In bijna alle steden en gemeenten zijn er uitgestippelde wandelpaden
die zowel langs historische gebouwen of plaatsen als natuurgebieden
leiden. Dank zij het openbaar vervoer is het mogelijk even de horizon
te verleggen voor een wandeling met een of ander neven aktiviteit. Te
voet komt men op plaatsen waarvan men zelfs het bestaan niet van kent.
Even overwegen en proberen. Eens onderweg gaat een andere wereld open.
DOEN. Steeds beschikbaar voor inlichtingen.

DE AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ

2.

DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE.

1. Ledenvergaderingen.
De ledenvergaderingen van onze vereniging gaan door op de 2de
donderdag van de maand, uitgezonderd juli en augustus, om 14.30u.
in ons lokaal "Het Koninginnehof".
Leden die het moeilijk hebben om naar het Maria-Hendrikapark te
komen, melden dit aan een der bestuursleden die naar een passende
oplossing zal zoeken.
-

-

Donderdag 12 SEP 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "Het Weer" door confrater W. BOMBEEK meteoroloog,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.

Donderdag 10 OKT 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "Het K.W.- I.B.I.S." door ere-directeur Hubert
CAESTECKER,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 7 NOV 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "De Stad Brugge" door de h. J.P. DRUBBEL,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 12 DEC 96 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht: "Nederlands, taal van de Zeevaart" (J. DREESEN),
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 9 JAN 97 :
- verwelkoming en nieuwjaarswensen,
- verslag en mededelingen,
- nieuwjaarsreceptie met animatie,
- speciale tombola.
- Donderdag 13 FEB 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "Diefstal Preventie" door 10WM VAN LANDEGHEM,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 13 MAR 97 : statutaire vergadering,
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "De Brandweer - vervolg" door Lt. SALLIAU,
- statutaire verkiezingen van een deel van de bestuursraad,
- verslagen van de penningmeester en de secretaris,
- koffietafel en tombola.
2. Etentjes in "Het Koninginnehof".
Inschrijven bij de verantwoordelijke, vaandrig Julien VERMEYLEN.
Tel. : (059) 70 94 09. Aperitief (niet in de prijs begrepen),
vanaf 12.30u., aan tafel om 13.00u.
Gelegenheid tot kaartspelen of deelname aan de bingo.
Op volgende data : 24 JUN, 15 JUL, 5 AUG, 26 AUG, 16 SEP, 7 OKT,
28 OKT, 25 NOV en 16 DEC 96.
Deelname in de kosten : 400 fr. voor een 3-gangen menu,
dranken niet inbegrepen.
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LEDENVERGADERING VAN 14 MAART 1996.

Niettegenstaande het koude weer was er veel volk opgekomen voor
onze statutaire vergadering. Men telde 125 aanwezigen.
De voorzitter nam het woord om 14.30u. en vroeg l minuut stilte
voor de overledenen.
Dan stelt de feestleider de luitenanten SALLIAU en VERHARDE van
de Oostendse brandweer, voor.
Lt. SALLIAU (broer van Gerard SALLIAU, lid van onze vereniging)
neemt als eerste het woord, om de brandweer in 't algemeen, voor
te stellen.
Het korps van Oostende werd opgericht in 1822 en werd beroepsbrandweerkorps in 1888. Reeds vanaf 1914 is de pompierskazerne in
de Velodroomstraat, waar nu ook het nieuw complex wordt opgericht .
De brandweer is ingedeeld zoals de Landmacht met de graden die
dezelfde zijn : commandant, luitenant, adjudant, sergeant ....
en samengesteld uit pelotons.
Er is veel belangstelling voor de nieuwe helm en de ademhalingsapparatuur, ons getoond door de spreker.
Luitenant VERHARDE neemt dan het woord met uitleg over de interventies in 't algemeen en in Oostende in het bijzonder. De branden
in het "Europacentrum" en in "De Mast" worden beschreven met een
woord over de moeilijkheden bij het bestrijden ervan. Verder heeft
hij het nog over de tussenkomsten bij ongevallen op de weg en
elders, alsook de tussenkomsten van de duikersploeg.
Bij zijn slotwoord heeft Lt. SALLIAU ons beloofd om volgend jaar
opnieuw naar "Het Koninginnehof" te komen.
John bedankt beide sprekers met het traditioneel geschenk en wijst
hen erop dat hiermee ook kan geblust worden, maar dan vooral de
dorst !
De voorzitter kondigt dan 3/4u."vrijaf" aan om te babbelen en in 't
algemeen lawaai te maken. Men serveert intussen de pannekoeken en de
wafels en de tombolabiljet ten worden aan de man gebracht.
Bij het hernemen worden eerst het jaarverslag en het financieel
verslag voorgelezen door respectievelijk de secretaris en de
penningmees ter.
Vervolgens vraagt de secretaris de stemming voor de verkiezing van
Etienne DEWULF, als lid van de raad van bestuur. Goedkeuring bij
algemeenheid der stemmen.
Daarna komt de herverkiezing van de bestuursleden Fernand CUYPERS,
Theo DEHAEMERS en Lodewijck THEYS, eveneens bij algemeenheid der
stemmen.
Voorzitter BAROEN stelt aan de vergadering de nieuwe leden Renaat
NEUS, Fernand LAGAST en Pierre PAUWELS en hun dames voor. Met
applaus worden zij welkom geheten.
Daarna volgen de komende aktiviteiten en geeft de voorzitter uitleg over de stand van zaken met betrekking tot de aansluiting bij
de Marineclub.
De feestleider herinnert aan de bezoeken aan de V.V.F, op 15 en
22 maart en de dagreis van 14 mei 96.
Met de traditionele tombola wordt deze zeer geslaagde statutaire
vergadering afgesloten.
-o-o-o-o-oKONINGSDAG : ZATERDAG 16 NOVEMBER 1996 !
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JAARVERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ EX-ONDEROFFICIEREN
VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 1995.
De tijd gaat snel gebruik hem wel. Onze vereniging, nu meer dan 108
jaar oud, blijft niet stil staan. Er wordt hard gewerkt aan het
heden, naar de toekomst toe, zonder het verleden te vergeten.
1995 was een jaar met 10 ledenvergaderingen, 17 etentjes, 2 dagreizen en diverse andere evenementen waaronder onze Koningsdag de
belangrijkste is.
De nieuwjaarsreceptie van 12 JAN bracht 150 leden naar ons lokaal
"Het Koninginnehof": een stijgend succes!
Op 9 FEB kwam 10WM. Danny VAN LANDEGHEM, zoon van Alfons en Lea, ons
spreken over het drugsprobleem in ons land. Grote opkomst : 105
aanwezigen.
De h. Roland DESNERCK kwam op 9 MAR naar onze statutaire vergadering, om alle 100 aanwezigen, aan het lachen te brengen, met :
"Posters en Uitdrukkingen".
Op 13 APR waren we opnieuw met 105 present om de heren DESMAELE en
CROMBEZ van de Oostendse politie, te aanhoren omtrent "Ongevallen op
Weg".
De 5e vergadering van het jaar 1995 was op 11 MEI, met een opkomst
van 92 mensen, om Chef-loods LEGEIN te volgen, bij zijn voordracht
"Het Loodswezen".
Het bingospel kende ook in 1995 een groot succes. Er waren 104
deelnemers op 8 JUN.
Na de vakantiemaanden kwamen wij samen op 14 SEP 95. De heer Andre
VAN CRAEYNEST bracht ons het verhaal van de "Vissersvrouwen" en er
waren 109 leden aanwezig.
De MAJ. DESCHRIJVER en KPT. PEETERS van de Staf van de Krijgsmacht,
kwamen op 12 OKT naar Oostende, om ons uiteen te zetten, hoe onze
Krijgsmacht er nu uitziet, na de afslanking en de afschaffing van de
dienstplicht. We waren met 95 aanwezig.
Op 9 NOV was het de beurt aan de heer Robert COELUS die ons sprak
over het "Noordzee-aquarium" Ook nu waren 95 leden opgekomen.
Het jaareinde kwam op 14 DEC 95, met naar traditie, confrater J-B
DREESEN. Ditmaal sprak hij ons over de "Bevrijding van de Belgische
Havens". Er waren 89 toehoorders.
Gemiddelde aanwezigheid op de ledenvergaderingen : 94 ! Weerom een
markante stijging tegenover 1994.
De andere aktiviteiten.
Op de eerste plaats natuurlijk Koningsdag, een traditionele feestdag
waarop hulde gebracht wordt aan het Koningshuis en eretekens worden
uitgereikt. Volle bezetting voor het banket met toch nog plaats voor
een dansje!
Op 2 OKT was er een bijeenkomst voor de "anciens" of, de leden met
meer dan 15 jaar lidmaatschap. Een meevaller!
Op 30 MAR gingen we op reis naar Nederland om er de bloemenpracht
van Keukenhof te bewonderen.
Wij gingen op bezoek bij "Koning LEOPOLD II - Urbanist" op 13 JUL.
Op 21 SEP werd de "Atlantikwall" in het domein Prins KAREL bezocht.
De dagreis van 28 SEP ging naar Brussel om "Mini-Europa" en de
Koninklijke Munt te bezoeken.
De prijs "Koninklijke Maatschappij Ex-onderofficieren Oostende" voor
de beste leerling in de lichamelijke opvoeding en de sport van de
2SOO te Zedelgem, ging dit jaar naar K.B.0.0. Torn CASIER. De eer
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was aan penningmeester Theo DEHAEMERS om het mooie stuk te
overhandigen op het schoolfeest van 27 JUL 95.
Op 30 JAN 95 hebben we aan de laureaat 1994 een lunch aangeboden in
ons lokaal. Veel belangstelling!
Weerom was onze vereniging op de meeste vaderlandslievende
plechtigheden van onze badstad vertegenwoordigd. De voorzitter en de
vaandeldrager verdienen een pluim voor de inspanningen die ze zich
getroosten om aanwezig te zijn bij de feesten en andere
plechtigheden van de verenigingen van VOSVAMO. Ook andere bestuurs
leden zijn dikwijls op het appel.
Ook te Brussel op de federale vergaderingen van de maatschappijen
van ex-onderofficieren, zijn André BARDEN en Theo DEHAEMERS aanwezig. In Oostende,op de vergaderingen van VOSVAMO, zijn de voorzitter en Julien VERMEYLEN onze vertegenwoordigers.
Bij het opstellen en verzenden van ons tijdschrift "De Klaroen",
verdienen alle bestuursleden een woord van dank voor hun bereidwilligheid om iets degelijks tot stand te brengen. Enkele leden
hebben in het afgelopen jaar een bijdrage neergepend en verdienen de
erkentelijkheid van de redactie.
In 1995 kwamen de volgende gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht onze rangen vervoegen :
- in JAN
Etienne TYTGAT, Guy ZWAENEPOEL en Georges ZONNEKEYN;
- in FEB
Marcel VANHEE, Rik D'HAENE en José GOGEN;
- in MAR
Marcel DE RESE;
- in MEI
Carlos MEULEMAN en Gilbert DEWULF;
- in OKT
Guido DESMADRYL;
- in NOV
Edgard HERTOG;
- in DEC
Johan VERSTRAETE, Abel D'HONDT, Renaat NEUS, Freddy
HUBRECHSEN, Robert VAN ASSEL en Gilbert VAN SLAMBROUCK.
Zijnde 17 onderofficieren onderverdeeld als volgt : 8 van de
Landmacht, 2 van de Luchtmacht, 5 van de Zeemacht en 2 van de
Medische Dienst.
Bij de verkiezingen van het bestuur werden André BARGEN, Frans
PUYSTIENS en Julien VERMEYLEN, herkozen voor een termijn van 3
jaar.
De maatschappij heeft getreurd bij het heengaan van :
René VAN AERDE op 30 JUL, André DENBLIJDEN op 6 AUG en Etienne
TYTGAT op 28 NOV.
Roger SIMOENS verloor op 16 FEB zijn echtgenote, mevr. Lucienne
DIRIKEN.
Maurice en Paula DEJONCKHEERE kenden het verlies van hun moeder en
schoonmoeder, mevr. Palmyre CRITS - FAVOREEL, op 19 JUL. De moeder
van Etienne en Gilbert DEWULF is op 23 OKT overleden. Walter en
Denise VANDAMME verloren op 6 NOV hun vader en schoonvader, de h.
Kamiel VANDAMME.
Beter nieuws was het gouden huwelijks jubileum van Julien en Nelly
VERMEYLEN op 6 OKT 95!
Nog een proficiat aan Julien om onze 17 etentjes van 1995 in goede
banen te leiden.
Onze centjes zijn in de goede handen van Theo en u verneemt van
hem hoe wij er geldelijk voorstaan.
Wij hoepen dat onze vereniging nog vele jaren op dezelfde manier
mag bloeien en ik dank u voor uw aandacht!
(Verslag zoals voorgelezen op de statutaire vergadering van 14 MAR
'96 door de secretaris).
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LEDENVERGADERING VAN 11 APRIL 1996.
Opnieuw grote drukte in ons lokaal voor deze samenkomst. Niet minder
dan 115 leden waren opgekomen niettegenstaande het wat mistige weer.
De voorzitter heet iedereen welkom en vraagt één minuut stilte voor
de overledenen.
De feestleider stelt de h. Roland DESNERCK voor die reeds voor de
vierde maal onze gastspreker is.
De h. DESNERCK geeft eerst een woordje uitleg over het tot stand
komen van zijn gekende poster met spreuken en uitdrukkingen op z'n
oostends.
Hij begint dan met verwijzing naar het winkeltje "Verremetjes",
bovenaan links op de poster. Dan gaat hij dwars over het werk
richting "Dikke Matille" toe,met vraag en antwoord omtrent de
uitdrukkingen die men ontmoet. Met zijn zin voor humor en zijn
kennis van het "oostends", heeft hij het niet moeilijk om de zaal
op zijn hand te krijgen.
Met uitdrukkingen als "hondepietje - pillarebieter - elverebbe
- pieke - gatlekker" en nog veel meer, is het gelach niet uit
de lucht.
Dan komen een hele reeks spreuken aan bod :
- 't Is een oarink in burgersklairn;
- E gulle knipm;
- God schept de dag en moeder de soepe;
- 't Ziender van oender de kabienn;
- Hail de zai is vul me patatefrut;
- Da vintje zit op je rik;
- 't Is vele volk in de stoasje;
- 't Plafong van den hof witn;
zijn slechts een greep uit het grote aanbod.
Roland DESNERCK wordt na zijn betoog van ongeveer één uur, hartelijk
bedankt. De beloft is er : hij komt volgend jaar terug, in dezelfde
maand.
De boeken geschreven door de auteur R. DESNERCK zijn voorhanden en
kunnen terplaatse gekocht worden.
De pannekoeken en wafels worden opgediend en de biljetten voor de
tombola zijn te koop.
Na de gezellige babbel komt om 16.30u. het administratief gedeelte
met :
- voorlezing van het verslag van de vorige vergadering,
- de komende aktiviteiten,
- onze aansluiting bij de Marine-club.
Over dit laatste punt volgt een korte gedachtenwisseling met o.a. de
vraag wie belangstelling heeft om lid te worden van de Marine-club.
Gezien meerdere leden zich wensen aan te sluiten, trekt de
voorzitter hieruit de nodige conclusies naar een bestuursbeslissing
toe.
John heeft nog enkele woorden te zeggen over de dagreis, namelijk de
indeling der bussen.
De tombola sluit deze namiddag af. Materiaalmeester Frans PUYSTIENS
is terug uit Tenerife en neemt zijn plaats in als medewerker bij de
trekking. Samen met Fernand zorgt hij voor een goede verdeling der
prijzen.
-o-o-o-o-oBezoek aan de 2SOO/Zedelgem : Woensdag 25 september 1996.
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KONINGSDAG

:

ZATERDAG 16 NOV 96.

Weer komt het hoogtepunt van ons aktiviteitenprogramma eraan !
Wij vieren KONINGSDAG op Zaterdag 16 November 1996. Zo zetten
de Ex-onderofficieren van Oostende het 110-jarig bestaan in !
Ziehier wat op het programma staat.
- ll.00u.
: Eucharistieviering in de St.Petrus- en Pauluskerk.
- 12.30u.
: Onthaal in "Het Koninginnehof" met aperitief en
traditionele toast aan de Koning.
- I3.00u.
: Banket; menu :
- Aperitief aangeboden door "Het Koninginnehof",
zie ook 12.30u.
- Kabeljauwfilet op bedje van snippergroentjes.
- Romig soepje met tomaat en vleesgarnituur.
- Gemarineerd varkensgebraad op grootmoederswijze.
- Dame blanche.
- Biscuittaart.
- Koffie naar believen.
De dranken zijn niet inbegrepen maar, aangepaste wijnen
worden aan democratische prijzen beschikbaar gesteld.
- Fles wijn : 300fr.
- Glas wijn : 50fr.
Er wordt ten dans geleid met het gekende orkest "Love Dream"
en een puike tombola wordt getrokken.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgesteld op
1100fr. per persoon.
Gezien het aantal plaatsen beperkt is, wordt gevraagd om
tijdig in te schrijven door storting, overschrijving of
contante betaling bij de penningmeester. Uiterste datum : 4
November 1996.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54
Nieuwlandstraat 21, 8400 Oostende. Penningmeester T.DEHAEMERS
zal op de komende ledenvergaderingen ter beschikking zijn voor
diegenen die contant betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve de strook onderaan
in te vullen en aan confrater DEHAEMERS te laten geworden.
De rechthebbenden worden eraan herinnerd, dat het ereteken
van de Federatie (Medaille van de Ex-onderofficier), op het
banket zal uitgereikt worden.
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O <

Ik ondergetekende ......................... wens deel te
nemen aan het banket ter gelegenheid van KONINGSDAG op 16 NOV 96.
Hij zal vergezeld zijn van ............. personen. Er zijn
....dames
in het gezelschap.
Er is een dame
Ik betaal heden per overschrijving - storting - contant aan
de penningmeester (1), de som van 1100fr. X... = ................. fr.
(1): Schrappen wat niet past.

(Handtekening)
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Nieuwe Bedrijfsvoorheffing voor Gepensioneerden.
Wanneer een alleenstaande gepensioneerde of een gepensioneerd
echtpaar méér dan één pensioen trekt, blijkt de voorheffing achteraf doorgaans niet te volstaan voor de totale verschuldigde belasting. De bedrijfsvoorheffing wordt immers voor elk pensioenbedrag
afzonderlijk berekend, precies alsof dat pensioen voor de persoon
of het echtpaar in kwestie het enig inkomen is. Wanneer de fiscus
bij de berekening van de uiteindelijke belasting dan alle
pensioenen samenvoegt, blijkt dan dikwijls ruim onvoldoende
voorheffing te zijn ingehouden.
Daar komt nu verandering in: voortaan moet bij de berekening van
de voorheffing worden uitgegaan van het totaal van de wettelijke en
de reglementaire pensioenen. Alleen is dit totaal in heel wat
gevallen nog niet het echte totaal, waardoor uiteindelijk toch nog
belasting zat moeten worden bijgepast wanneer het aanslagbiljet is
aangekomen. Hoe komt dat?
- Ten eerste gebeurt de samenvoeging slechts per persoon en niet
per gezin. In een gezin waar de man twee pensioenen trekt en de
vrouw een, wordt de voorheffing voortaan dus berekend,
enerzijds op de twee pensioenen van mijnheer en anderzijds op
het pensioen van mevrouw.
- Ten tweede wordt in de samenvoeging geen rekening gehouden met
de inkomsten naast de wettelijke en reglementaire pensioenen,
zoals eventuele onroerende inkomsten, beroepsinkomsten, rentes,
enz. Ook in dat geval zal achteraf dus dikwijls belasting
moeten worden bijgepast.
Hoe kunt u nu weten hoeveel belasting u nog zult moeten bijpassen voor het inkomstenjaar 1996 ?
De meeste gepensioneerden werden er door de Rijksdienst voor
Pensioenen of het Ministerie van Financiën van op de hoogte gebracht hoeveel bedrijfsvoorheffing voortaan zal worden ingehouden
en welke pensioenen bij de berekening meetelden.
- Vergelijk dat nieuw bedrag met dat welk eind vorig jaar voor
diezelfde pensioenen werd ingehouden.
- Raam daarna de belasting die u voor 1996 verschuldigd zult zijn.
(Met de belasting die u verschuldigd bent voor het inkomstenjaar
1995 hebt u daar een goed idee van.)
- Bereken vervolgens het extra bedrag dat u in 1996 aan voor
heffing zult betalen voor de bewuste pensioenen, (12 keer het
verschil tussen het nieuwe en het oude bedrag).
- Trek dat bedrag ten slotte af van de belasting die u volgens uw
raming voor 1996 verschuldigd zult zijn.
Het resultaat is bij benadering het belastingbedrag dat u voor
1996 zult moeten bijpassen.
(Budget Recht nr.125)
NIEUWE LEDEN; hartelijk welkom aan
787.
788.
789.
790.

SIMONS
LAGAST
DE LANGHE
TOURNOY

Jean-Marie
Fernand
Jack
R.

-o-o-o-o-o-

1MC. b.d.
ADJ. b.d.
W.M. b.d.
ADC.

Z.M.
L.M.
L.M.
L.M.
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GESCHIEDENIS DER KONINKLIJKE OOSTENDSE STADSHARMONIE.
De Stadsharmonie van onze stad werd opgericht in 1904. Het korps was
gegroeid uit de "Société Euterpe".
Het eerste bestuur bestond uit Arthur VAN GLABBEKE, Daniël VAN
CRAEYNEST, Georges DAVELUY, muziekschooldirecteur L. RINSKOPF, Louis
DE RIDDER en Arthur KOCKENPOO. (N.V.D.R. : deze laatste was
geneesheer en lid nr.30 van de K.M. der Ex-onderofficieren).
De eerste twee dirigenten waren gekende gezichten : tot 1913
Ernest DE TAEYE (+ 5 april 1913), van 1913 tot 1921 Ernest
PIERKOT (+ 27 december 1924). Van 1921 tot 1954 was Charles
DETURCK de vaste dirigent van de stadsharmonie.
De zomermaanden waren telkens het drukste seizoen voor de stadsharmonie. Op de kiosk van het toen nog stemmige Wapenplein
brachten ze meerdere keren per week een concert van populaire
harmoniemuziek.
De belangstelling daarvoor was telkenmale zeer groot.
Deze
concertreeksen eindigden telkens medio september. Het sluitingsconcert van 1948 werd aangegrepen om Charles DETURCK speciaal te
huldigen voor zijn jarenlange inzet : redevoeringen, bloemen, maar
ook een portret, geschilderd door Emile BULCKE, werd hem
aangeboden.
Voor karnavaleske optredens beschikten de muzikanten over witte
Pierrot-kostuums. Men noemde de groep bij die gelegenheid dan ook
heel passend de "Pierrots". De Oostendse heemkring "De Plate" is in
het bezit van talrijke foto's waarop we de stadsharmonie als
"Pierrots" verkleed zien.
Anno 1954 bestond de Stadsharmonie 50 jaar. Groots jubileumfeest! De
Koning verleende het korps het predikaat "Koninklijk" en de stad
Oostende schonk haar harmonie zeven nieuwe trommels.
Het laatste zomerconcert van 1954, op zondag 19 september, werd
uitgebouwd tot een buitengewoon feestconcert, tijdens hetwelk,
dirigent Charles DETURCK tevens afscheid nam van het korps dat hij
sinds 1921, met vaardige hand had geleid. Het programma van die
avond bleef bewaard, we laten het hier volgen :
- Oostende in bloemen; mars met trommels
en klaroenen
- Espana
- Mars van het Ie Regiment Gidsen
- Le Rendez-vous de chasse
- Marche des Bonnets a Poils
- Suite Enfantine
- Negerwiegelied
- Song of Songs (gezongen door L. VERHOEVEN)
- 1812
- Oostende Koningin der Badsteden; mars met
trommels en klaroenen

A. MOUQUE
E. CHABRIER
BENDER
G. ROSSINI
FURGEOT
J. HANNIKEN
CLUTSAM
MOYA
TSCHAIKOWSKY
DETURCK

Florimond CORSELLIS volgde in 1955 Charles DETURCK op als kapelmeester van de Koninklijke Stadsharmonie. F. CORSELLIS, geboren te
Oostende op 3 januari 1903, was vioolsolo van het Kursaalorkest en
leraar aan het Oostends Muziekconservatorium. Huldigen we hem hier
ook even als medestichter van "De Plate" en als toondichter van de
"Plate-mars".

9.

10.

Wie herinnert zich niet de vele optochten en de kioskconcerten
gedirigeerd door Flor CORSELLIS ?!
Onder zijn "bewind" kreeg de harmonie met nieuwe problemen te
kampen, fenomenen van de moderne tijd : televisie en steeds meer
veralgemeende mogelijkheden tot reizen trokken veel muzikanten weg.
Uiteraard hadden en hebben vele muziekverenigingen met dit probleem
te kampen. Onder CORSELLIS ook, deed het vrouwelijk element haar
intrede in de Koninklijke Stadsharmonie, o.a. in de slagwerksectie.
Tijdens het kioskconcert van zondag 16 september 1979, op het
Wapenplein, dirigeerde Florimond CORSELLIS een laatste keer zijn
Kon. Stadsharmonie.
Bij die gelegenheid liet hij nog eens zijn "Plate-mars" klinken.
Nadien werd hij gehuldigd door het stadsbestuur en vele sympathisanten.
Bijzonder interessant was ook dat CORSELLIS, nu en dan, muziek
van ons aller James ENSOR op het programma zette en aldus het
zijne bijdroeg tot de promotie van onze stedelijke roem.
Het afscheid van Florimond CORSELLIS in 1979 viel samen met het 75jarig bestaan van de Stadsharmonie. Een groot galaconcert in het
Feest- en Cultuurpaleis onderstreepte die feestelijke verjaardag,
(30 september 1979).
Als dirigent werd F. CORSELLIS opgevolgd door Fernand CUYPERS,
leraar hobo aan het Stedelijk Muziekconservatorium.
Net als vroeger staat de Koninklijke Stadsharmonie in voor alle
officiële gebeurtenissen in de stad Oostende waarbij muziek vandoen is : herdenkingen, stoeten en tot voor een paar jaar, ook de
Zeewijding die, onbegrijpelijk, afgeschaft werd in zijn oude
gedaante als "ommeghanck".
De zomerse kioskconcerten op het Wapenplein bieden nog altijd
een welgekomen verstrooiing voor toerist en Oostendenaar.

Vooraan Fernand CUYPERS met dame (Koningsdag 1994).

11.
KONINKLIJKE STADSHARMONIE
Concerten op het Wapenplein te Oostende.
Zondag
7 APR 96
Zondag
23 JUN 96
Zondag
30 JUN 96
Zondag
7 JUL 96
Donderdag 11 JUL 96
Zondag
14 JUL 96
Zaterdag
20 JUL 96
Zondag
21 JUL 96
Dinsdag
23 JUL 96
Zondag
28 JUL 96
Zondag
Zondag
Dinsdag
Donderdag

4
11
13
15

AUG
AUG
AUG
AUG

96
96
96
96

Zondag
Dinsdag
Zondag
Zondag
Zondag

18 AUG
20 AUG
25 AUG
l SEP
8 SEP

96
96
96
96
96

om ll.30u.
om 20.30u.
om 20.30u.

(met de kliek)
(met de kliek)
om
om
om
om
om
om
om

20.30u.
20.30u.
20.30u.
20.30u.
20.30u.
20.30u.
20.30u.

(met de kliek)

om
om
om
om

20.30u.
20.30u.
20.30u.
20.30u.

(met de kliek)
(met de kliek)

(met de kliek)

(met de kliek)

om 20.30u.
om 20.30u. (met de kliek)
om 20.30u.
om 20.00u. (met de kliek)
om 20.00u. (met de kliek).

Concert op het Paulusplein.
Vrijdag

9 AUG

96

:

om 19.00u.

Ons bestuurslid Fernand CUYPERS is de dirigent en kapelmeester
van de Koninklijke Stadsharmonie van Oostende. Leden van de
vereniging zijn bijzonder welkom op de concerten!
-o-o-o-o-oAKTIVITEITEN :
Het Koninklijk Werk I.B.I.S. (10 OKT 96).
Op de maandelijkse algemene vergadering van donderdag 10 OKT, komt
de heer Hubert CAESTECKER, Ere-directeur, ons spreken over deze, in
België, unieke school.
Hier werden, sinds de stichting in 1906, tot heden, 1708 jongens
(liefst weeskinderen van vissers), van 6 tot 13 jaar, in een
maritieme sfeer gevormd. Zij krijgen er opvoeding en onderwijs om ze
te behouden voor het vak van hun voorvaderen door hen een zeemansvissersopleiding te geven.
Eens te meer, een zeer leerrijke en gezellige namiddag, die men
zeker niet mag missen.
Daarom verwachten wij u allemaal!
Frans PUYSTIENS.
-o-o-o-o-

12.

Het Belgisch Logistiek en Geniebataljon in Bosnië.
De 354 Belgische logistiekers en geniakken die met de BELUGA Group
vanuit Visoko de NAVO-macht in Bosnië steunen, hebben barre tijden
achter de rug. Geteisterd door de Bosnische winter moest de eenheid
na een speedstart haar kantonnement in leegstaande fabrieken van de
grond af opbouwen. Weinig reden tot lachen dus. Maar langzamerhand
geraken de plooien gladgestreken en verlegt de eenheid haar
aandacht.
De NAVO brengt 60.000 manschappen op het terrein ter bekrachtiging
van het akkoord van Dayton. Het leeuwendeel van de troepen is
Amerikaans, Engels of Frans. Ons land was onmiddellijk voor een
bijdrage te vinden, maar gevechtstroepen leveren zat er niet in.

Na enig overleg kreeg de Belgische bijdrage een concrete vorm. Ze
bestaat uit een logistiek en geniebataljon, mét een staf, een
logistieke compagnie met een Luxemburgs peloton, een compagnie
genie en een transportcompagnie (het vroegere Moving Star). Een
Griekse en een Oostenrijkse transportcompagnie vervolledigen de
eenheid. De naam van de groep : BELUGA GROUP.
De eerste manschappen vertrokken kort voor de jaarwisseling in
zeven haasten naar Bosnië om de komst van hun makkers voor te
bereiden. De keuze van het kantonnement viel op leegstaande
fabrieken in Visoko, zo'n 20 kilometer ten noordwesten van
Sarajevo.
In België kon iedereen lezen in welke gortige toestand de
militairen het complex aantroffen. Noodgedwongen moest de komst van
het gros uitgesteld worden.
Eerst alles weer leefbaar maken en nieuwe sanitaire en wooncontainers installeren. Flink gehinderd door de Bosnische winter gingen
de Belgen aan de slag.
In afwachting van de nieuwe wooncontainers moesten de manschappen zich wel redden met Spartaans logement : op veldbedden in
grote tenten in de hallen. Ze lagen er als sardientjes op elkaar.
Overal een irriterende stof met een vies cementgeurtje, dat niet uit
de tenten is te houden. De betonnen vloer van de hallen is
blijkbaar niet van de beste kwaliteit. 6.000 liter betonverf waren
nodig om alles af te dekken.
De laatste Belgische militairen voor de BELUGA Group vertrokken op
20 januari 96 en troffen , dankzij hun collega's, al een heel ander
kantonnement aan.
Alle comfort was het resultaat van een maand hard labeur. BELUGA
kon
het eigenlijke werk aanvatten.
(VOX) O-O-O-O-OOproep aan onze Leden Ex.- B.S.D.
De conservator van het museum der "Belgischen Streitkräfte in
Deutschland" te Soest, de h Burkhard SCHNETTLER, vraagt ons de
volgende oproep in te lassen.
Het museum zoekt allerhande zaken uit de tijd van het Bezettingsleger en de Belgische Strijdkrachten in Duitsland : photo's van
kazernes en kantonnementen, van regimentsfeesten, culturele evenementen, maneuvers, enz. Ook programma's en aanplakbiljetten van
allerhande feesten in verband met het leven bij de B.S.D.
Wapenschilden en wimpels zijn eveneens zeer welkom. Contact :
Belgisches Militärmuseum Soest,
c/o Burkhard SCHNETTLER,
Grandweg 33 (Passage), 59494 Soest (voor pakjes)
59481 Soest (voor brieven)
12.

13.
Dagreis naar Zedelgem en Brugge
op Woensdag 25 SEP 1996.
Ingaand op de uitnodiging van Lt.-Kol. L. SAELENS, brengen wij op
25 SEP 96, een bezoek aan de 2S.O.O te Zedelgem. Eén of twee
bussen worden ingelegd om ook nog even Brugge aan te doen in de
namiddag.
1. De opstapplaatsen zoals naar gewoonte :
- nr. l : Visserijschool J. BAUWENS, Mercatorlaan, OOSTENDE;
- nr. 2 : Afrit E40 Loppem voor BRUGGE.
2. Dagindeling :
- 08.00u.
Vertrek opstapplaats nr. 1.
- 09.00u.
Verwelkoming in 2SOO te Zedelgem, koffie.
- 09.30u.
Toespraak door de Schoolcommandant, Lt.-Kol. SAELENS.
- 09.45u.
Video-film met commentaar in de cinemazaal.
- 10.30u.
Bezoek met rondleiding in de verschillende lokalen.
- 11.30u.
Bijwonen van een drill-les.
- 12.00u.
Middagmaal : aperitief - soep - hoofdschotel
dessert - koffie.
- 14.00u. : Vertrek richting Brugge.
- 14.30u. : Bezoek aan Brouwerij - Mouterij "De Gouden Boom".
Verfrissing voorzien tijdens bezoek.
- I8.00u. : Vertrek richting Meetkerke, feestzaal "Breughelhof" .
Avondmaal : kruditeiten - hesp - brood.
- 20.30u. : Vertrek naar Brugge en Oostende.
3. Deelname in de kosten : 975fr. p/p (autobus - drinkgeld chauffeur
toegang brouwerij en museum - middagmaal
aperitief en koffie - avondmaal, dranken
niet inbegrepen).
4. Uiterste datum voor de inschrijving : Donderdag 12 September '96.
Het aantal plaatsen is beperkt tot 100.
5. Hoe inschrijven en betalen.
- Bij de penningmeester T. DEHAEMERS op de ledenvergaderingen.
- Met overschrijving op ons rekeningnummer :
- 000-0146912-54 K.M. Ex-onderofficieren,
Nieuwlandstraat 21,
8400 Oostende.
- gelieve te vermelden op de strook : Dagreis Zedelgem
Nr. opstapplaats.
6. Opmerking : de inschrijving is slechts geldig na betaling.
-O-O-O-O-OEEN GREINTJE WIJSHEID.
Vraag niet wat een ander zegt
Het ware te wensen
Van uw doen en laten.
dat menige mensen
Handel eerlijk en oprecht
Met al hun gebreken
En laat eenieder praten.
zichzelf eerst bekeken
Dan zouden zij 't praten
van een ander laten!
-o-o-o-o13.

EEN LOOPBAAN BIJ DE KRIJGSMACHT VOOR ONZE KLEINKINDEREN.

14.

1. Toelatingsvoorwaarden voor kandidaat-officieren.
Voor de normale werving moet je minstens 17 zijn maar nog geen
26 op 31 december van het jaar van de proeven. Bovendien moet je
een diploma bezitten dat toegang verleent tot het hoger
onderwijs en slagen voor de selectieproeven en examens eerste
taal, tweede taal en wiskunde. Indien nodig werft de Krijgsmacht
ook kandidaat-officieren aan die een specifiek diploma van
universiteit of hoger onderwijs van het lange type bezitten.
Hiervoor mag je op 31 december van het jaar van de proeven nog
geen 31 zijn, voor de geneesheer- en de apotheker-specialisten
nog geen 33. Je moet slagen voor de selectieproeven, examens
Nederlands (eerste taal) en tweede taal en een interview over de
gevraagde specialiteit.
De Luchtmacht rekruteert ook piloten via het statuut van het
hulppersoneel. Hiervoor moet je minstens 17 maar nog geen 25
zijn op de dag van de inlijving. Je moet het diploma
secundair onderwijs bezitten en slagen in de
selectieproeven en examens wiskunde, fysica, eerste taal en
Engels.
2. Toelatingvoorwaarden voor kandidaat-beroepsonderofficieren.
Naargelang een kandidaat al dan niet een diploma van S.O.
(secundair onderwijs) bezit, bestaan er in de krijgsmacht twee
vormingscycli die beroepsonderofficieren afleveren met hetzelfde
statuut, dezelfde promotiekansen en dezelfde wedde-schaal. De
toelatingsvoorwaarden verschillen per cyclus. Als je een diploma
S.O. bezit, moet je slagen in de selectieproeven, de leeftijd van
26 jaar op 31 december van het jaar van de proeven niet bereikt
hebben en voldaan hebben aan de leerplicht.
Bezit je geen diploma S.O., dan moet je slagen in de selectieproeven en deelnemen aan een toelatingswedstrijd met de proeven
eerste taal en wiskunde. Qua leeftijd moet je minstens 16 jaar en
net geen 20 op 31 december van het jaar van de proeven. Tenslotte
moet je een getuigschrift hebben dat toegang verleent tot het 5e
jaar van het algemeen, technisch of kunstonderwijs. Daarnaast werft
de krijgsmacht ook beroepsonderofficieren aan op basis van een
specifiek diploma. In dit geval moet je slagen in de
selectieproeven, een interview in de vereiste specialiteit afleggen
en geen 28 jaar op 31 december van het jaar van de proeven.
3. Voorwaarden om beroepsvrijwilliger (BV) te worden.
- Geen schoolverplichtingen meer hebben.
- Op 31 december van het jaar van de proeven nog geen 26 zijn.
- Over een getuigschrift van lager middelbaar onderwijs of een
gelijkwaardig niveau beschikken (3 jaar algemeen, technisch
of kunstonderwijs of 4 jaar beroeps-secundair onderwijs).
- Slagen in de selectieproeven en eventueel ook in de bijkomende
proeven (voor paracommando, duiker, ...).
4. Voorwaarden om vrijwilliger korte termijn (VKT) te worden.
- Geen schoolverplichtingen meer hebben.
- Minstens 18 jaar oud zijn.
- De leeftijd van 23 jaar niet bereikt hebbenop de datum van de
inlijving, (datum van ondertekening van de dienstneming).
- Slagen in de selectieproeven en eventueel ook in de bijkomende
proeven (voor paracommando, duiker, ...).
- Geen enkel diploma is vereist.
Meer inlichtingen bij : Infosermi,
Bruynstraat,
1120 Neder-Over-Heembeek.
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ONGELOOFLIJK maar toch WAAR!
Kort na de l°-Wereldoorlog, in 1919, stond het Nederlandse leger
klaar om ons land binnen te vallen! Aanvallen op Antwerpen en
Brussel waren gepland!
De mogelijke annexatie van Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg door
ons land, was de reden hiertoe. België wilde de landsgrenzen
voortaan beter beschermen en kwam daarom met territoriale eisen op.
Tot nu toe werd aangenomen dat de Nederlandse regering zich vooral
verbaal verzette tegen ons land. Nu blijkt dat er ook verregaande
militaire voorbereidingen werden getroffen.
Een onderzoeker die werkt aan een proefschrift, heeft onlangs geheime papieren ontdekt, die handelen over de spanningen tussen beide
landen, na de Grote Oorlog.
Op de vredesonderhandelingen van Versailles, drongen de Belgen aan
op herzieningen van de landsgrenzen. De grote geallieerden, met name
Frankrijk en Groot-Brittannië, verzetten zich tegen deze aanspraken.
Hierdoor verdween de argwaan der Nederlanders en bleef een treffen
met onze strijdkrachten uit.
Ongelooflijke maar toch waar!
(De pers, gelezen en gehoord).
-o-o-o-o-o"Om te Groeten
GROET !" : In de meeste legers van de
NAVO-lidstaten is de militaire groet zonder hoofddeksel ook van
toepassing. Voor de Belgische militairen veranderde het groeten met
ingang van 25 maart 1996.
Concreet impliceert de wijziging dat je binnen, zonder hoofddeksel
voortaan op dezelfde manier hoort te groeten als buiten.
-O-O-O-O-O-O-OADC. W. HOPPE op Rust.
Op 6 april 1996 heeft Werner HOPPE de aktieve dienst verlaten.
Met de gewezen korpsadjudant van de 2School voor Onderofficieren te
Zedelgem, heeft de Koninklijke Maatschappij Ex-onderofficieren van
Oostende, steeds
zeer
hartelijke contacten gehad.
Hij was "The right man on the right place" voor de bijzondere taak
die hem was toevertrouwd, een voorbeeld en een vader voor de
leerlingen.
Wij wensen Werner het allerbeste toe voor de toekomst als op
rustgestelde onderofficier.
Hopelijk zien wij hem en zijn charmante echtgenote dikwijls in "Het
Koninginnehof".
Met zijn opvolger, Adjudant-majoor Ernest VAN LOO, hopen wij de
goede relatie met de Korpsadjudant 2SOO, verder te zetten. De
voorzitter, het bestuur en de leden van de Koninklijke Maatschappij
der Ex-onderofficieren van Oostende, feliciteren de nieuwe
korpsadjudant met zijn aanstelling!
-O-O-O-O-O-OMEDEDELING : Goed nieuws voor Gepensioneerde.
Wij vernemen dat een korting van l000fr. wordt toegestaan aan
gepensioneerden die een jaarabonnement nemen op "Het Laatste Nieuws"
Belangstellenden sturen een attest van gepensioneerde en adres
aan de N.V. HOSTE, Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem. Dit kan ook
langs uw dagbladhandelaar.
Meer inlichtingen op het telefoonnummer 02/4542211.
-o-o-o-o-o-o-o-

16.
BRANDWEER OOSTENDE.
Op 14 maart 1996 kwamen 2 officieren van de Oostendse brandweer
naar onze ledenvergadering, om ons een en ander te vertellen over
hun korps.

Wij komen nog even terug op deze voordracht en brengen u hierna
enkele gegevens omtrent de brandweer.
In België zijn er 5000 beroepsbrandweermannen en 15000 vrijwilligers.
Oostende telt 125 beroepsmensen. De leiding is in handen van een
kapitein-commandant bijgestaan door 5 luitenants, l adjudant, l
sergeant-majoor, l korporaal en 3 administratieve krachten.
Het korps is samengesteld uit 4 pelotons van ongeveer 29 man.
De pelotonsoverste is een adjudant bijgestaan door een eerste
sergeant. Verder nog 2 sergeanten en 3 korporaals per peloton.
Een peloton is met wachtdienst in de kazerne aanwezig. Ook is er
een officier van wacht; een der luitenants volgens beurtrol.
De taken van de Oostendse brandweer zijn de volgende:
1. Brandvoorkoming.
2. Bestrijden van brand.
3. Diverse hulpverleningen, waarvan de belangrijkste zijn:
- hulp bieden bij overstromingen en ontploffingen;
- bergen van lijken;
- vervoer en verzorgen van drenkelingen en verstikten;
- bevrijden van personen opgesloten in liften;
- bevrijden van personen bedolven onder puin of geklemd in een
voertuig;
- gasontsnappingen;
- hulpverlening bij vliegtuigrampen en andere;
- opsporen van radioactieve bronnen.
4. Vervoer van zieken en slachtoffers van ongevallen.
De activiteiten in 1995 waren de volgende:
- 1290 Oproepen voor hulpverlening waarvan 228 voor brand;
- 3715 Oproepen voor ziekenwagens waarvan:
- 960 ongevallen;
- 2755 zieken.
In 1997 krijgen we nog een voordracht van de Oostendse brandweermensen als vervolg op deze van maart '96.
-o-o-o-o-oDEFENSIEBUDGET.
Onze Krijgsmacht vervult steeds meer opdrachten die sleutel
elementen zijn in onze buitenlandse politiek.
Minister van Landsverdediging PONCELET liet horen dat het huidige
defensiebudget ontoereikend is, omdat de operaties in het buitenland, financieel zwaar doorwegen.
Dit budget beloopt één miljard frank maar, indien dit niet stijgt,
zullen de buitenlandse operaties moeten teruggeschroefd worden.
Na de begrotingscontrole van mei '96 vraagt men zich in militaire
kringen af hoe het verder moet met onze tussenkomsten in het
buitenland.
-o-o-o-
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EEN TYPISCHE OMA- en OPA-DAG.

De dag begint meestal vroeg. Om 07.00u. worden kleinzoon Jan (4
jaar) en kleindochter Cindy (16 maanden) gebracht of gehaald.
Aan tafel voor het ontbijt. Nadien wordt Cindy gebaad en verschoond. Jan vertrekt met opa naar school.
Dan de boodschappen doen : oma en opa met Cindy. Op tijd terug
want het middagmaal dient klaargemaakt. Om 11.50u. wordt Jan op
school afgehaald.
Met z'n vier aan tafel en wat hulp voor Cindy want alleen eten
gaat nog niet erg vlot. Verse luier voor het kleintje.
Jan wordt om 13.25u. terug naar school gebracht door opa.
Even een wandeling met Cindy. Dit doet opa, zo heeft oma tijd om
even orde op zaken te zetten.
Na de wandeling doet opa er goed aan om naar school te rijden om
er Jan af te halen. Er is gelukkiglijk nog geen huiswerk voor de
jonge kerel, dat komt later wel. Opa of oma zal dan wel wat helpen
bij die moeilijke taken.
Cindy zal wel opnieuw aan verse luiers toe zijn.
Nu het avondeten en daar komt moeder de kinderen halen !
Wat is mama moe van het harde werk op het bureau !
Om maar niet te spreken van papa !
Voor oma en opa is het maar gewoon een dagje voor de kleinkinderen zorgen.
-o-o-o-o-o-oLunch ter Ere van de Laureaat "Prijs K.M. Ex-onderofficieren van
Oostende" op 29 januari 1996 in "Het Koninginnehof".
"Tafel Zedelgem".
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Bijzondere Opdracht voor de 2de Cie. Ambulance, Ghlin.
Op 12 februari '96 heerste een drukte van jewelste in het rusten
verzorgingstehuis "De Bijster" in het Noord-antwerpse Essen.
98 oudjes wisselden hun vergeelde kamertjes, in het uitgeleefde
tehuis, voor een moderne ruimte in een nagelnieuw multifunctioneel
complex.
Sommige bejaarden konden de verhuistrip echter onmogelijk te
voet of in een rolstoel aan. Om hen naar de 50 meter verder gelegen nieuwe "Bijster" over te brengen, deed de directeur een
beroep op de jongens en meisjes van de 2de Compagnie Ambulance
uit Ghlin. Hij riep de hulp van de militairen in via een brief
aan de Minister van Landsverdediging. Die stemde toe en speelde
de aanvraag door naar de Medische Dienst, die de 2de Compagnie
Ambulance aanduidde om het werk uit te voeren.
De M.D. was met deze verhuis niet aan zijn proefstuk toe. De
laatste drie jaar hielp het medisch personeel o.a. bij de evacuatie van patiënten uit het ziekenhuis van Dendermonde, een
ziekenhuis in Brussel en een rusthuis in Grimbergen.
Het evacuatieplan van directeur VAN DER FLAAS zat goed in elkaar.
Rolstoelpatiënten reden met "handicars" (aangepaste camionettes) en
personenwagens naar het nieuwe gebouw. Bedlegerige bejaarden, dat
waren er ongeveer dertig, gingen onder professionele begeleiding,
op een brancard, één van de drie ziekenwagens in. Twee van die
ambulances kwamen met vijf militaire begeleiders uit Ghlin.
De brancardiers pikten in het oude gebouw de vijfentachtigplussers
op en gingen via de lift naar de kelder. Daar stond de chauffeur
klaar om de patiënt de ziekenwagen in te schuiven. Daarna zette men
heel voorzichtig koers naar het nieuwe home, dat een massa voordelen
biedt voor de oudjes.
Deze evacuatie kadert volledig in de eigenlijke opdracht van deze
kersverse eenheid : evacuatie van gewonden. Een aantal militairen
deed veel ervaring op bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland,
maar anderen zijn absolute leken en konden deze opdracht best als
training gebruiken.
Wie dacht dat de evacuatie gratis was, zit verkeerd. Na uitvoering
van de opdracht presenteerde Lt. J. VERSCHUEREN van de 2de Cie.
Ambulance, een rekening van om en nabij de 35.000BF., (13,15BF per
kilometer per ambulance en 565BF per manuur).
(Uit VOX nr. 9607). o-o-o-o-o-oMinachting voor onze KRIJGSMACHT!
Ook gehoord met welke minachting voor onze Krijgsmacht ene Johan
Vernimmen,op de radio sprak, op zondag 7 april omstreeks 11.30u.?
Dit zangertje beweerde eerst dat hij de legerdienst geweigerd had,
maar,op aandringen van de reporter van dienst, bleek dat hij in
feite werd vrijgesteld wegens broederdienst. Daarna had hij het
over ons arm legertje met zijn l a 3 vliegtuigjes. Hij vroeg zich
af of het eigenlijk wel nodig was.
Dit meneertje vergeet dat honderden van onze mannen en vrouwen nu in
ex-Joegoslavië werken aan de vrede en de wederopbouw van het land.
Dat duizenden hen zijn voorgegaan in de wereldoorlogen en in Korea,
Zaïre, Rwanda, Somalië en andere Cambodja's.
Mensen van de B.R.T. spaar ons van dergelijke zeveraars !
-o-o-o-o-o-o18
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BEVELSOVERDRACHT.
Op 11 april 1996 werd, het bevel over het 99e Bataljon
Logistiek, overgedragen door Lui tenant-kolonel SBH R. JORIS aan
Luitenant-kolonel SBH R. DE BRANDT.
Lt.-kol. DE BRANDT werd te Oostende geboren OD 31 JUL '55 Hij
studeerde aan het O.L.V. college alhier en werd in 1973
toegelaten tot de Koninklijke Militaire School, 113e Promotie
Alle Wapens. In 1977 studeerde hij af als licentiaat sociale en
militaire wetenschappen.
Na zijn wapenschool (logistiek) in Heverlee, Doornik en
Peutie volgt hij de cursus Hawk Maintenance Supervisor te
Lombardsijde In 1978 wordt hij commandant van het Detachement
Direkte Steun van de 95e Cie. Maintenance Hawk Lance te Brakel.
Van 1987 tot 1988 volgt hij de cursus voor de vorming tot
hoofdofficier aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.
Na verschillende taken te hebben uitgevoerd wordt hij in '91
vleugeladjudant van de Supreme Allied Comnander Europe (SACEUR)
Te Bergen
In 1993 wordt hij stafbrevethouder.
Luitenant-kolonel R.DE BRANDT is de zoon van Armand DE
BRANDT en Valentine CORNILLY, leden van onze vereniging
Proficiat !
- o - o - o - o - o
Onze charmante
gastvrouw, mev. KETELS,
kreeg bloemen op
Koningsdag uit handen
van John.
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IN MEMORIAM
Overleden (Gewezen) Onderofficieren.
HOMBERT
Frans
Spa
1916 - 01/11/95
DEHON
André
Ath
1915 - 07/11/95
BAILLEUX
Maurice
Halle
1898 - 24/04/95
DECLERCQ
Pierre
Hoboken
1939 - 01/11/95
CAPPELLE
Alfred
Luik
1927 - 27/06/95
HANNES
Jozef
Mol
1921 - 02/11/95
DRAYE
Jean
Keulen
1920 - 27/10/95
VAN LOON
Frangois
Mol
1917 - 20/09/95
DEMOL
Raymond
Chapelle-Her .1915 - 28/10/95
DEN HONDT
Charles
Hoboken
1913 - 24/10/95
WYBAILLE
J
Heverlee
1930 - 24/08/95
VAN HAVERE
Victor
Hoevenen
1927 - 04/11/95
RYCKAERT
Omer
Lubbeek
1923 - 13/11/95
RAYMAEKERS
Theophile
Diest
1920 - 09/11/95
HUGUE
Leon
Velaine s/S.
1915 - 01/12/95
EURLINGS
Albert
Knokke-Heis t 1918 - 30/11/95
VAN DE PLAS
Frans
Turnhout
1926 - 09/12/95
DAM
Maurice
Gilly
1922 - 21/11/95
COULON
André
Bertrix
1934 - 20/12/95
PIRET
Georges
Embourg
1913 - 24/12/95
MASSART
Alphonse
Brussel
1907 - 08/01/96
DUMORTIER
Jean
Leopoldsburg 1931 - 01/01/96
DENOEL
Marcel
Jeneppe s/S
1928 - 06/01/96
VAN ECKE
Eduard
Kessel-Lo
1909 - 11/01/96
ABSIL
Jean
Huy
1934 - 11/01/96
HICORNE
August
Malonne
1917 - 16/01/96
AUQUIER
Arthur
Brussel
1919 - 16/01/96
HENDRIK
Guillaume
Ougrée
1916 - 30/12/95
SCUTENAIRE
Gerard
Liège
1919 - 30/12/95
DONCKERS
Raymond
Barsinghause l933 - 23/11/95
THERSSEN
Hubert
Oostende
1936 - 23/12/95
n
DECOCK
Alfons
Betekom
1913 - 13/12/95
VAN LAER
Antoine
Hoboken
1923 - 19/12/95
DUMON
Antoine
Brugge
1916 - 26/12/95
HALBARDIER
Fernand
Brussel
1931 - 11/11/95
DUBREUCQ
Jean
Elsenborn
1920 - 02/08/95
DUPUNDER
Ferdinand
Bornem
1921 - 18/12/95
BLEYENBERG
Robrecht
Oostkamp
1924 - 12/01/96
TROUWEN
Albert
Kermt
1912 - 07/02/96
HENDRIKX
Paul
Brussel
1904 - 19/02/96
TUYTEN
Armand
Lenden
1918 - 28/02/96
WOUTERS
Frangois
Aarschot
1925 - 23/02/96
LELOUX
Julien
Havre
1930 - 19/02/96
VERZWALM
Evere
1910 - 16/12/95
RAMON
Leopold
Brugge
1901 - 02/12/95
VAN GOMPEL
Carolus
Marchienne
1921 - 19/02/96
VAN HULLE
Roland
St. Kruis
1940 - 17/03/96
JONET
Roger
Bouge
1916 - 19/03/96
Vice-admiraal Jozef DEWILDE, stafchef van de Zeemacht van l OKT
89 tot 31 DEC 92, is op 21 april 1996 op 65-jarige leeftijd
overleden
De admiraal zal door al wie hem gekend heeft, herinnerd worden als
een groot zeeman en als een leider met een grote bezorgdheid voor
het welzijn van zijn personeel. Dat kwam ondermeer tot uiting
tijdens de Golf-oorlog, waarbij Jozef DEWILDE de Belgische Marine
in oorlogs-operaties leidde.
Aan de familie onze innige deelneming.
20.

