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Bij het naderen van de eindejaarsfeesten, wens ik met het bestuur, aan
alle leden, weduwen en sympathisanten, een vrolijk Kerstfeest - en
een gelukkig Nieuwjaar.
Dank aan allen voor de blijvende steun en trouw voor onze Koninklijke
Maatschappij.
Op onze vele aktiviteiten van het jaar 1996, etentjes, dagreisjes,
kaart- en bingonamiddagen, ledenvergaderingen met voordracht en
natuurlijk onze Koningsdag, kunnen wij zeggen : "er was altijd een
grote belangstelling en deelname". Dit, natuurlijk, schenkt het
bestuur grote voldoening en spoort hen aan zo verder te doen.
Mogen wij u dan ook vragen : "blijf aan onze aktiviteiten deelnemen"
.
Het jaar 1997 is voor ons van speciale betekenis.
Inderdaad, 10 jaar geleden werd gestart met de eerste uitgave van
ons tijdschrift, "DE KLAROEN". Ik heb het reeds meermaals gezegd en
ik kan het niet nalaten, nu zeker nogmaals te herhalen : "wij zijn
fier op ons tijdschrift". Dit hebben wij te danken aan onze
secretaris Raymond VAN LOOCKE die, 10 jaar terug, de medeverantwoordelijkheid op zich nam om samen met Jan DREESEN, ons om de 3
maand, een interessante periodiek te brengen.
Raymond, in naam van allen, onze dank en wij hopen dat u het goede
werk nog vele jaren zal voortzetten.
Op l november 1997 bestaat onze vereniging 110 jaar !
Werkelijk een prestatie, te danken aan de vastberadenheid van al
de leden door de jaren heen, om onze vaderlandslievende vereniging
gesticht op l november 1887, in stand te houden.
Onze afdeling heeft ook "ups and downs" gekend, maar, vandaag mag
men zeggen dat wij een steunpilaar zijn in onze Federatie. Laat ons
hopen dat dit zo mag blijven. Alles hangt af van jullie. Wij rekenen
dan ook verder op uw blijvende medewerking.
Dank U!
André BAROEN.
-o-o-o-oHET is GOED om te WETEN :
- dat wij op 5 OKT het jaarlijks banket van de afdeling Tongeren
bijwoonden met 36 leden;
- dat wij op 20 OKT het jaarlijks banket van de afdeling Gent
bijwoonden met 12 leden; op beide feesten was er een aangename sfeer;
- dat wij op l NOV deelnamen aan de jaarlijkse Heldenhulde te
Oostende;
- dat wij op 9 NOV tegenwoordig waren bij de aankomst van de fakkel
uit Groot-Brittanië;
- dat wij op 11 NOV de Wapenstilstandherdenking bijwoonden in onze
stad en het Te Deum op 15 NOV.
2.

AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE.
1. Ledenvergaderingen.
Deze gaan door op de 2e donderdag van de maand, uitgezonderd juli en
augustus, om 14.30u., in "Het Koninginnehof", Maria-Hendrikapark te
Oostende. Wie het moeilijk heeft om naar het lokaal te komen, doet
beroep op een der bestuursleden.
-

- Donderdag 9 JAN 97 :
verwelkoming en nieuwjaarswensen van de voorzitter,
verslag en mededelingen,
nieuwjaarsreceptie met animatie, (dansgelegenheid),
speciale nieuwjaarstombola.

-

- Donderdag 13 FEB 97 :
verwelkoming door de voorzitter,
voordracht : "Diefstal Preventie" door IOWM. VAN LANDEGHEM,
verslag en mededelingen,
koffietafel en tombola.

-

- Donderdag 13 MAR 97 : Statutaire Vergadering.
verwelkoming door de voorzitter,
voordracht : "De Brandweer" door Lt. SALLIAÜ,
statutaire verkiezing van een deel van het bestuur,
verslagen van de penningmeester en de secretaris,
mededelingen,
koffietafel en tombola.

-

- Donderdag 10 APR 97 :
verwelkoming door de voorzitter,
voordracht : "Oostendse Uitdrukkingen" door de h. R. DESNERCK,
verslag en mededelingen,
koffietafel en tombola.

-

- Donderdag 15 MEI 97 :
verwelkoming door de voorzitter,
video-film : "De B.S.D." door confrater E. DEWULF,
verslag en mededelingen,
koffietafel en tombola.

-

- Donderdag 12 JUN 97 :
verwelkoming door de voorzitter,
speciale "bingo",
verslag en mededelingen,
koffietafel en tombola.

2. Etentjes in "Het Koninginnehof".
Voor de etentjes wordt de prijs lichtjes verhoogd vanaf januari 1997 naar
450fr.y 3
Data in 1997 : .- 6 JAN - 27 JAN - 17 FEB -10 MAR - 7 APR - 21 APR 12 MEI 9 JUN - 30 JUN -21 JUL -11 AUG - l SEP 22 SEP - 13 OKT
- 3 NOV -24 NOV - 15 DEC.
Samenkomst om 12.30u. voor het aperitief (niet in de prijs begrepen). Hen
gaat om 13.00u. aan tafel. Nadien is er gelegenheid om te kaarten of bingo
te spelen. Verantwoordelijke : confr. Julien VERMEYLEN (tf. 70 94 09).
3. Koningsdag.
Dit feest bij uitstek van onze vereniging gaat door op zaterdag 15 november
1997, dus op de dag zelf !
4 . Uitstappen.
Onze feestleider doet zijn uiterst best om in 1997 uit te pakken met
originele daguitstappen. Gezien het succes in 1996, kunnen wij het beste
verwachten.
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LEDENVERGADERING VAN 13 JUNI 1996.
De voorzitter heet de 85 opgekomen leden welkom en vraagt één minuut
stilte ter nagedachtenis van de overledenen.
Vooreerst wordt het administratief gedeelte afgehandeld.
Het verslag van de vorige vergadering
secretaris die het wat moeilijk heeft
voorzitter.

wordt voorgelezen door
met het geschrift van

de
de

"DE Klaroen" is van de pers en wordt aan de aanwezigen uitgedeeld. Dit
spaart ons natuurlijk wat kosten aan postzegels. Een bijlage aan ons
tijdschrift wordt t.z.t. ter hand gesteld. Het betreft een oproep voor
het bijwonen van het feest van de afdeling Tongeren.
De voorzitter geeft een overzicht van de komende aktiviteiten en
verwijst naar "De Klaroen" voor meer inlichtingen. Hij herinnert aan de
nationale feestdag van 21 juli, het schoolfeest bij 2SOO met uitreiking
van de prijs K.M. Ex-onderofficieren van Oostende op 25 juli, onze
dagreis naar de Koninklijke School voor Onderofficieren te Zedelgem op
25 september en de reis naar Tongeren op 5 oktober met gratis
busvervoer.
Van Lt.Gen. BRICQUEMONT kreeg de maatschappij een schrijven om aan te
kondigen dat 3 cassettes te verkrijgen zijn die handelen over de
oorsprong en de geschiedenis van de Belgische troepen in Duitsland.
Prijs : 750fr. voor de drie cassettes.
Verder kondigt de voorzitter aan dat bij de redactie van "VOX", een
boek, "Welkom in België" -te verkrijgen is, tegen de prijs van 360fr.,
(460fr. voor de luxe-uitgave). Onze vereniging zal 2 boeken aankopen
die zullen worden verloot op de tombola van een der volgende
ledenvergaderingen.
André BAROEN vraagt dan confrater Achille MICHEL recht te staan om door
de leden te worden verwelkomd op zijn eerste vergadering.
De bingo start om 15.00u. en is met 24 prijzen begiftigd. Dit
spel kent een zeer vlot verloop dank zij Fernand en Frans die alles
in goede banen leiden.
De pannekoeken en wafels volgen en de tombola wordt getrokken. Om
16.50u. wordt de vergadering gesloten.
-O-O-O-O12 SEPTEMBER 1996.
Daar de voorzitter en de ondervoorzitter/secretaris aan verlof toe
waren, werden de 125 aanwezigen, stipt om 14.30u.,verwelkomt door de
feestleider
Traditiegetrouw werd l minuut stilte gehouden.

LEDENVERGADERING_VAN

Onze confrater
gastspreker.

Willy

BOMBEEK,

meteoroloog,

werd

voorgesteld

als

Willy BOMBEEK begon zijn voordracht met het ontstaan en de evolutie van
de weerkunde door de eeuwen heen tot heden, de tijd van de computer.
Verder handelde hij over de opleiding van weerkundige/meteoroloog.
België beschikt over een 20-tal weerstations, waarvan de meeste door de
Luchtmacht worden bemand.
Spreker gaf het verschil tussen weerman/vrouw (diegenen die in de media
de gegevens van een weerkundig station moeten verkondigen) en de
meteorologen, (die aan de hand van gegevens, alles op kaart zetten en
hun voorspellingen doen). Sommige weermannen/vrouwen geven soms hun
eigen interpretatie aan het weerbericht!!
3.

4.
Na zijn betoog werd confrater BOMBEECK hartelijk bedankt met een
spontaan applaus en een geschenk.
Een pauze met pannekoeken en wafels werd ingelast.
Daarna volgde het administratief gedeelte met :
- voorlezing van het verslag van de vorige vergadering;
- de komende aktiviteiten;
- bijkomende inlichtingen over de busreizen naar Zedelgem en
Tongeren.
De nieuwe leden DEBRABANDER en HOPPE werden voorgesteld.
Het trio Fernand, Frans en Julien zorgden voor het vlot verloop
van de tombola.
-o-o-o-oLEDENVERGADERING VAN 10 OKTOBER 1996.

Vele leden waren met vakantie zodat de opkomst kleiner was dan
vorige maand : 77 aanwezigen toen voorzitter BARGEN de vergadering
opende en l min. stilte vroeg ter nagedachtenis van de overleden
leden.
De feestleider kondigde dhr. CAESSTECKER aan, gewezen directeur
van het K.W./I.B.I.S. , spreker voor deze bijeenkomst.
Dhr. CAESSTECKER begon zijn voordracht met een overzicht van de
sociale toestanden aan onze kust, in en rond 1890. Vooral in het
visserijmiddens was de toestand allerminst rooskleurig. In die tijd
was de latere koning, Prins ALBERT, dikwijls in Oostende. Het was
ook hier dat Prinses ELIZABETH beviel van een dochter, Prinses MARIE
-JOSÉ. Onze nationale zeevaartlijn, Oostende-Dover-Folkestone, beschikte toen over het snelste passagiersschip ter wereld : "Princess
JOSEPHINE"!
In 1906 werd overgegaan tot de stichting van het Koninklijk Werk
IBIS, onder impuls van Prins ALBERT. Dit gebeurde op 6 juli op het
stadhuis van onze stad.
Op 16 juli kwam het eerste logementschip toe en op 23 juli werd de
eerste lichting van 16 jongens, opgenomen. Eerste directeur was
Luitenant WUYLENS Prosper, lid van de K.M. der Ex-onderofficieren
van Oostende, nr. 102.
Het logement voor de jongens van 6 tot 16 jaar, aan boord van de
IBIS, was zeer primitief. Zij werden in twee groepen ingedeeld : de
lezers en de niet-lezers.
De 12-jarigen en ouder, kregen wapens en trokken de wacht op met
het geweer.
De h. CAESSTECKER liet enkele merkwaardige foto's de zaal rondgaan.
Hij merkte op dat de koninklijke familie nog steeds grote belangstelling toont voor het K.W./I.B.I.S. Deze is nu gegroeid tot een
volwaardige school voor wezen en niet-wezen. De levensomstandigheden zijn nu niet meer te vergelijken met vroeger, zegt ons de
spreker en hij kan het weten als oud-directeur.
Merkwaardig is dat verschillende onderofficieren van het Belgisch
leger, hun loopbaan hebben afgesloten bij het Koninklijk Werk! Zo
ook 1SM. CAMBIER, die tot de functie van directeur opklom. Hij was
ook lid van onze vereniging met lidnummer 197. Hij sloot zich aan in
november 1906.
Mr. CAESSTECKER werd hartelijk bedankt met warm applaus van de toehoorders. Hij kreeg van John een geschenk.
Toen kwam de traditionele pauze voor de wafels en pannekoeken.
4.

De secretaris las vervolgens het verslag voor van de vorige vergadering.
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De voorzitter gaf een overzicht van de komende aktiviteiten, o.a.:
- het banket van de afdeling Gent op 20 OKT 96;
- de opening van het schooljaar bij 2SOO op 24 OKT 96;
- het banket van de V.G.Z.M. op 26 OKT 96;
- etentje op 28 OKT 96;
- bestuursvergadering op 29 OKT 96;
- ledenvergadering op 7 NOV 96;
- Koningsdag op 16 NOV 96 met uitreiking van de medaille van de
Ex-onderofficier aan 20 rechthebbenden!
De feestleider vroeg de aanwezigen hun voorkeur, wat betreft zitplaats in groep op Koningsdag, te laten kennen.
Het was toen tijd voor de tombola en Fernand, Frans en Julien begonnen hun moeilijke taak om iedereen een prijs te bezorgen.
Om 17.20u. kwam het einde.
-o-o-o-oLEDENVERGADERING VAN 7 NOVEMBER 1996.
De voorzitter opent de vergadering om I4.30u. en na verwelkoming,
vraagt hij l minuut ingetogen stilte.
De feestleider stelt de h. DRUBBEL voor, de spreker voor de namiddag. Jean-Pierre DRUBBEL is directeur van de dienst Toerisme van
de stad Brugge. Hij zal ons spreker over het toerisme in deze stad.
Spreker zegt zich gesteund te voelen door de talrijk opgekomen leden
uit het Brugse en begint met een overzicht van nationale en
internationale organisaties voor toerisme.
Dhr. DRUBBEL weerlegt de stelling van een deel der inwoners van zijn
stad, die beweren dat er teveel toeristen zijn in Brugge. Hij geeft
enkele relevante cijfers en gegevens.
Jaarlijks zijn er 3.000.000 bezoekers aan de stad, waarvan zowat
1.000.000 overnachtingen. Het toerisme is een zegen want het
alternatief is meer industrie met alle nadelen van dien.
De kern van de stad Brugge telt ongeveer 22.000 inwoners en men kan
over 8.660 bedden voor toeristen beschikken in dit stadsdeel. Het
aantal bezoekers is goed gespreid over het jaar met een minimum
in de maand januari. 67% der toeristen komt op eigen houtje,
t.t.z., zonder organisatie. 12% komt via reisagentschappen. 9% komt
in groepsverband, terwijl 12% zakentoerisme, congressen en
seminaries vertegenwoordigd.
De overnachter spendeert gemiddeld 4.000fr. per dag, de dagtoerist
l.000fr.
De "big spenders" zijn in volgorde : de Belgen, de Scandinavische
bezoekers, de Amerikanen en Canadezen, de Japanners.
Onderaan
vinden we de Duitsers (!) en de Nederlanders.
Het toerisme te Brugge is goed voor 6 miljard frank per annum! Na
het beantwoorden van enkele vragen van de leden, sloot de h.
DRUBBEL zijn voordracht af. Hij krijgt een warm applaus en een
geschenkje van de feestleider in ons aller naam.
Na de pannekoeken en wafels neemt de voorzitter om 16.15u. terug het
woord en vraagt de secretaris om het vorig verslag te lezen. André
BAROEN geeft dan een opsomming van de komende aktiviteiten. De
meeste aandacht gaat natuurlijk naar Koningsdag op 16 NOV 96. Hij
doet een oproep om talrijk aanwezig te zijn in de kerk voor de
eucharistieviering om ll.00u.
De voorzitter vraagt ook aandacht voor het brasserieconcert in het
stedelijk feestpaleis op 6 DEC 96 van de Koninklijke Stadsharmonie.
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Dirigent is kapelmeester Fernand CUYPERS ons allen bekend.
Yves GRYSON en zijn dame zijn voor de eerste maal aanwezig en zij
krijgen warm handgeklap als verwelkoming.
De feestleider-ceremoniemeester brengt nog een laatste maal ter
kennis dat het mogelijk is zijn/haar voorkeursplaats aan tafel
voor het banket, bij hem te bevragen.
De voorzitter wenst confrater Frans PUYSTIENS en zijn dame
een prettige overwintering toe op Tenerife.
Nu kan de tombola een aanvang nemen.
Alles verloopt in goede orde en de 85 aanwezigen kunnen om 17.15u.,
afscheid nemen.
-o-o-o-o-o-

HET WOORD IS AAN DE PENNINGMEESTER
Ja, het gaat snel, soms té snel! Maar we zijn reeds wederom een jaartje
verder: 1997.
Daarom doe ik een beroep op iedereen die lid is van onze bloeiende
vereniging -waar kameraadschap, vriendschap en gezelligheid troef zijn om
hun lidgeld te willen betalen voor het nieuwe jaar.
Het bestuur heeft beslist, dat de prijs dezelfde is als vorig jaar, nl:
Lidgeld effectieve leden en sympathisanten : 300 fr per echtpaar
of gelijkgestelde.
Lidgeld weduwen en alleenstaanden : 275 fr.
te storten op PCH 000-0146912-54.
Het bestuur en ikzelf hopen dat iedereen de vereniging trouw blijft.
Met Uw bijdrage worden allerlei activiteiten georganiseerd, alsook het
opstellen en verspreiden van ons 3-maandelijks tijdschrift "de Klaroen".
Deze bijdrage komt iedereen ten gunste, en zo kan de goede sfeer en
gezelligheid gewaarborgd blijven.
Wie nog een steentje méér wil bijdragen, is altijd welkom.
Kent U een vriend of collega Onderofficier, die nog géén lid is? Spreek
hen aan, of brengt hen mee naar één van onze maandelijkse
vergaderingen.
Altijd welkom !
Theo.

7.

De Klaroen 10 JAAR OUD !
l januari 1987 : Het Woord aan de Voorzitter.
"Al geruime tijd koesterden we de hoop een tijdschrift te kunnen
uitgeven ten gerieve van onze leden en in vervanging van de
maandelijkse circulaire. Financiële en andere moeilijkheden hebben
echter steeds belet dit waar te maken. Tot we nu toch de beslissing
hebben genomen en het wagen ermee van wal te steken. Dit is het
eerste nummer in de serie van vier die we zinnens zijn elk jaar te
laten verschijnen. Het wordt bijgevolg een driemaandelijks
tijdschrift dat de veelbetekenende naam "DE KLAROEN" zal dragen. We
hopen dat dit initiatief tegemoet zal komen aan een meermaals
uitgedrukte wens van talrijke leden."
- Dit waren de woorden van toenmalig voorzitter Octaaf DEFOOR ter
inleiding, bij het verschijnen van het eerste nummer van ons
tijdschrift.Nu, 10 jaar later, is het de moeite waard om even terug te blikken
bij het verschijnen van dit nummer, de 41e editie van
"DE KLAROEN".
Jan DREESEN, toen feestleider-ceremoniemeester, bracht de eerste
"Klaroen" op de wereld. Het werk van toenmalig secretaris Albert
NOTREDAME werd heel wat gemakkelijker. Inderdaad, NOTREDAME richtte
voorheen aan alle leden een rondschrijven om hen op de hoogte te
brengen van onze activiteiten. Dit gebeurde maandelijks maar ook
soms meer frekwent om melding te maken van reizen en uitstappen,
Koningsdag en andere bijeenkomsten. Deze brieven werden gedrukt op
onze stencilmachine "GEHA 130", nog steeds in ons bezit. (Wie
interesse heeft doet een offerte aan de voorzitter)!
Zeer te betreuren was het ontslag van Jan DREESEN als bestuurslid in
1980. Allerhande bezigheden maakten het moeilijk voor Jan om door te
gaan met zijn functie van ceremoniemeester-feestleider-redacteur.
Als medewerker van DREESEN vanaf het eerste uur, lag het voor de
hand dat "yours truly" het pionierswerk overnam, tot een vervanger
gevonden werd.
Nummer 3/88 werd mijn "eersteling". Meer dan 8 jaar later, wacht ik
niet meer op een vervanger. Ik hoop evenwel, dat deze op het juiste
moment zal opduiken, klaar om over te nemen.
Jullie weten allemaal hoe "DE KLAROEN" er na 10 jaar uitziet. Wij
hebben een zekere evolutie gekend. De druk werd verbeterd door de
aankoop van een nieuw schrijfmachien. De oplage steeg gevoelig: van
80 naar 270. Het gemiddeld aantal bladzijden ging van 12 naar 18. De
totale prijs per nummer is ook gevoelig gestegen maar, het bestuur
doet zijn best om, met publiciteit en thuisbezorging door eigen
mensen, deze kosten te drukken.
De toekomst? Wij gaan ermee door en streven naar beter. Ik bedank
het bestuur voor zijn medewerking, alsook alle leden die ons kopij
bezorgen voor opname.
RAYMOND VAN LOOCKE
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KOKSIJDE: 50 Jaar METEOWING!
Het gemeentebestuur van Koksijde heeft eraan gehouden al de
personeelsleden van de Meteowing op het gemeentehuis te ontvangen.
Dit naar aanleiding van de 50e verjaardag van deze zeer bekende
eenheid van de Luchtmacht.
Inderdaad wij schrijven oktober 1946 toen in een bescheiden
bijgebouwtje van de basis Koksijde, met een weerkundige dienst werd
gestart.
Sedert jaren zijn de weermannen van Koksijde te horen op Radio BRT2.
Zij zijn bekend om hun nauwkeurige weersvoorspellingen in gans de
provincie West-Vlaanderen.
Onze confrater Willy BOMBEECK wordt zowat de "peetvader" van de
Meteowing genoemd en onlangs gaf hij voor de Koninklijke Maatschappij
der Ex-onderofficieren van Oostende een zeer gesmaakte spreekbeurt
over "Het Weer".
En wat horen we nu? De minister van Defensie wil de weerkundige
dienst van de Luchtmacht verbod opleggen om buiten de Krijgsmacht mee
te werken aan de voorspellingen van het weer.
Dat is zeker niet in goede aarde gevallen aan onze kust en meer in
het bijzonder, te Koksijde. Aan minister PONCELET werd een schrijven
gericht om hem tot andere gedachten te brengen. Wij hopen dat het
gemeentebestuur van Koksijde succes kent bij die excellentie. Ook wij
willen dat de Meteowing ons weer blijft voorspellen op BRT2 - WestVlaanderen.
R.V.L.
-o-o-o-o-o
7 oktober 1996: VERJAARDAG Octaaf DEFOOR
(92j.)
In naam van ons allen heeft het bestuur bloemen gestuurd aan
Voorzitter-ter-Ere Octaaf DEFOOR, ter gelegenheid van zijn 92e
verjaardag.
Mv. VAN LOOCKE overhandigde de mooie tuil aan onze gewezen
president. Octaaf verkeert nog in uitstekende gezondheid. Hij doet
dagelijks een fikse wandeling en heeft nog steeds een grote
belangstelling voor de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende en voor het toneel-gebeuren in WestVlaanderen.
Wij wensen hem nog vele jaartjes in goede gezondheid!
-o-o-o-o-oStatutaire Vergadering van 13 MAR '97.
OPROEP.
Er wordt een oproep gedaan aan alle leden in regel met het lid
geld voor 1997, om zich kandidaat te stellen voor het
bestuur
van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren afdeling
Oostende.
De kandidaturen dienen schriftelijk te worden gedaan en gericht aan
het secretariaat: 124 Taboralaan, 8400 Oostende. Zij dienen vóór l
maart 1997 toe te komen.
De bestuursleden J. SOMERS, R. VAN LOOCKE en J. VERPOUCKE zijn op 13
maart '97 herkiesbaar.
In naam van de voorzitter en het bestuur,
R. VAN LOOCKE, Secretaris.

De Koninklijke School voor onderofficieren te Zedelgem.
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Donderdag 24 oktober 1996, plechtigheid ter gelegenheid van de opening van
het schooljaar 1996-1997. In tegenstelling tot vorige jaren gebeurde het
ditmaal om 20.00 uur om genodigden een groter kans te geven aanwezig te
zijn. De tribunes waren dan ook wel gevuld. Die dag waren de weergoden de
deelnemers gunstig gezind.
Op de verlichte binnenkoer van de school werden de troepen opgesteld. Onder
het bevel van de schoolcommandant Lt.Kol.LUC SAELENS werden de verschillende punten van het programma doorgewerkt. Het muziekkorps was van de
luchtmacht.
Op de doopplechtigheid van de 51e promotie werd de photo van de peter, de
eerste sergeant-ajoor SILBERMAN, voorgesteld. De peter die deel uitmaakte
van de Brigade Piron sneuvelde te HUNSEL in Nederland in de laatste
wereldoorlog, na de landing te Normandie en de geallieerde opmars te hebben
meegemaakt. Na deze plechtigheid werden ook aan de genodigden de peters
voorgesteld van de voorgaande 50 promoties van de school.
Gewoonte getrouw werd een toespraak gehouden door de schoolcommandant, maar
deze was van speciale betekenis gezien het zijn afscheid betekende van de
school na twee jaar dienst.
Gedurende de plechtigheid werd het brevet overhandigd waardoor de school nu
als Koninklijk mag beschouwd worden. Na deze overhandiging werd een vlag
opgerold met het oud embleem erop en een nieuwe vlag ontrold met het nieuwe
embleem.
zie hieronder :

De drildemonstratie door de 49e prom., met het afvuren van blanke kogels
luidde de bevelsovergave van de school in.
Het is de Lt.Kol. P.DEMEESTER die het bevel over neemt als
schoolcommandant. i
Patrick DEMEESTER is geboren in het zuidWest-Vlaamse
LAUWE op 26 juni 1946. Hij zet zijn eerste militaire
stappen in 1963 in Zedelgem, in de Tweede School voor
Onderofficieren van de Krijgsmacht (2SCOOK). Het
daaropvolgend schooljaar gaat hij naar de Toegevoegde
Afdeling van de Koninklijke Cadettenschool in Lier. Hij
wordt Officier in de schoot van de 107 promotie ALLE
WAPENS in de Koninklijke Militaire School. Hij kiest voor
het Infanteriewapen en zal dit zonder onderbreking dienen
op het dubbele spoor van de praktijk in een
Infanterieschool te Aarlen. Als lager Officier dient hij vanaf 1972 bij
het Regiment Carabiniers Prins Boudewijn.
In de Infanterieschool is hij van 1978 tot 1982 betrokken bij de opleiding
tot pelotonscommandant, eerst als onderrichter, nadien als Officier
Training. Na de cursus kandidaat majoor in het Koninklijk Hoger instituut
voor Defentie gaat hij in 1983 over naar het Vijfde Linie Regiment, eerst
als Officier operaties (S3) en aansluitend als Tweede Commandant van het
Regiment. In 1990 muteert hij opnieuw naar de Infanterieschool. Hij wordt
bevorderd tot Luitenant-Kolonel en is er opeenvolgend Commandant van het
Departement Vorming en Tweede Commandant van de School. Hij was de laatste
Korpscommandant van het inmiddels ontbonden VIERDE LINIE reserve bataljon.
Lt.Kol.DEMEESTER is gehuwd met Madi WATTEYN en heeft een 19 jarige dochter,
Isabelle.
De plechtigheid werd afgesloten met defilé en vuurwerk.
Tijdens de receptie was er gelegenheid afscheid te nemen van Lt.Kol.SAELENS
en kennis te maken met zijn opvolger Lt.Kol.DEMEESTER.
oooooooooooooooooooooooooo
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++ NA EEN STERFGEVAL + +

(vervolg)
III. Dossier Overlevingspensioen.
A. Enkele Raadgevingen.
1. Formulieren :
- na verwittiging van het overlijden, (zie hoofdst. II, B),
zendt de Administratie der Pensioenen, de nodige stukken
voor het indienen van de aanvra(a)g(en),
- uitsluitend deze formulieren gebruiken en met de grootste
zorg invullen,
- bij ieder formulier de voorziene uittreksels voegen ; een
volledig dossier kan dus meerdere exemplaren van éénzelfde
uittreksel bevatten.
2. Dossier overlevingspensioen :
In princiepe bestaat dit dossier uit :
- de aanvraag voor begrafenisvergoeding,
- de pensioenaanvraag en verklaring van cumulatie,
- de aanvraag voor weduwerente(n),
- de aanvraag voor pensioen van weduwe van invalide.
3. Uittreksels :
- de uittreksels zijn vrij van zegel,
- bij het gemeentebestuur specifiëren dat de uittreksels bestemd zijn
voor sociale aangelegenheden.
A. Verzending dossier :
- bij voorkeur het volledig dossier (aanvragen en uittreksels)
in dezelfde omslag steken en aangetekend verzenden aan :
Administratie der Pensioenen, Jan
Jacobsplein 10, 1000 Brussel.
- als sommige uittreksels op zich laten wachten, stuur dan
eerst de "begrafenisvergoeding" en later de rest.
5. Uitbetaling pensioen en rente :
- renten en pensioenen kunnen per postmandaat betaald of op
een PCR of bankrekening worden gestort,
- in voorkomend geval een rekening openen op naam van de
weduwe.
6. Sociale Dienst van het Leger :
- de gepensioneerde militair en zijn weduwe kunnen zich steeds
wenden tot de sociale dienst voor juridische- en/of
geldelijke steun.
7. Andere organismen die eventueel steun kunnen geven :
Voorbeelden :
- de Vereniging voor Hulpbetoon in de Marine,
- het O.V.B.0.0. en de V.G.Z.M.,
- de mutualiteit waarbij men aangesloten is,
- verenigingen waartoe collega's van Land- en Luchtmacht,
Medische Dienst en Rijkswacht behoren.
B. De Begrafenisvergoeding.
1. Rechthebbenden :
- de overlevende echtgenoot heeft volstrekte prioriteit, op
voorwaarde :
- dat zij niet uit de echt gescheiden is,
- dat zij niet van tafel en bed gescheiden is, noch in
feite noch gerechtelijk,
- dat er geen betwisting bestaat indien zij de begrafenis
niet zelf zou betaald hebben.
- indien er geen overlevende echtgenoot zou zijn, kan de
erfgerechtigde om deze vergoeding verzoeken,
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- wanneer derden de begrafeniskosten op zich hebben ge
nomen, mogen zij om de voorziene vergoeding verzoeken,
mits voorlegging van de fakturen die de kosten bewijzen.
2. De aanvraag :
- door de overlevende echtgenoot :
- het officieel formulier invullen,
- de verklaring door de burgemeester laten invullen,
- een overlijdensakte met geboortedatum bijvoegen.
- door de erfgenaam in rechte lijn :
- het officieel formulier invullen,
- bij te voegen bescheiden :
- een overlijdensakte met geboortedatum,
- of een "Verklaring van Bekendheid" opgesteld door de
vrederechter of notaris,
- of een "Verklaring van Erfenis" afgeleverd door de
burgemeester.
N.B. : De oorspronkelijke fakturen voegen bij de erfenisverklaring. Zij worden afgetrokken van de nalatenschap.
Slechts copies overmaken wanneer hierom gevraagd
wordt.
- door derden met inbegrip van de verwanten in zijlijn :
- aanvraag tot vergoeding voor begrafeniskosten indienen,
- een "Verklaring van Bekendheid" bijvoegen waaruit blijkt
dat er geen rechtstreekse erfgenaam is,
- een faktuur met vermelding van de naam van de persoon
die de kosten heeft betaald.
3. Tussenkomst van andere instellingen :
- de mutualiteit : zie hoofdstuk I, §E-A en hoofdstuk III,
§A-7,
- sommige verenigingen of instellingen verlenen eveneens
een geldelijke steunj mits deze aan te duiden in "Bij te
houden Inlichtingen", kan de weduwe contact opnemen met
deze organismen,
4. Belangrijke opmerking :
- de begrafenisvergoeding wordt niet in het actief van de
erfenis berekend,
- de originele fakturen dienen bij de erfenisverklaring te
worden gevoegd omdat zij in het passief opgenomen worden.
C. Het Overlevingspensioen.
1. Voorwaarden :
- algemene voorwaarden : minimum duur van het huwelijk is één
jaar, uitgezonderd :
- als er een kind uit het huwelijk geboren is of geboren wordt
binnen de 300 dagen na het overlijden,
- als er op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste
is, waarvoor een der ouders kinderbijslag ontving,
- als, na het huwelijk, het overlijden het gevolg is van een
ongeval of, ten gevolge van de dienst.
2. Voorwaarden m.b.t. de overledene :
- ofwel overleden zijn tijdens de loopbaan, of na de
pensionering ,
- ofwel overleden zijn na definitief en zonder pensioen de
dienst verlaten te hebben en :
- minimum 15 jaar dienst tellen, in aanmerking komend voor een
overlevingspensioen, wanneer deze diensten eindigden vóór 01
juni 1984,
- minimum 5 jaar dienst tellen, in aanmerking komend voor een
overlevingspensioen, wanneer deze diensten eindigden na 01
juni 1984.
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- deze laatste voorwaarden gelden niet in geval :
- deze diensten in aanmerking werden genomen voor het
toekennen van een ander pensioen,
- van wegzending uit het leger,
- van afzetting bij gerechtelijke beslissing,
- bij ontslag van ambtswege bij tuchtmaatregel.
3. Bijzondere gevallen :
- geen enkele voorwaarde is vervuld of de weduwe (zonder kind)
is nog geen 45 jaar en heeft geen blijvende ongeschiktheid
van ten minste 66% :
- ontvangt een pensioen gedurende 12 maanden vanaf de Ie van
de maand na het overlijden en vervolgens afschaffing, of
schorsing tot de leeftijd van 45 jaar;
- de overlevende echtgenoot hertrouwt :
- het overlevingspensioen wordt geschorst vanaf de Ie dag van
de 13e maand volgend op het nieuw huwelijk;
- beide echtgenoten genieten van een overlevingspensioen :
- de Administratie zal het geval onderzoeken.
4. Scheiding van tafel en bed :
- de langstlevende echtgenoot behoudt alle rechten.
D. De Echtscheiding.
1. De rechten :
- zijn dezelfde als deze van de langstlevende echtgenoot wat
de reden van echtscheiding ook moge zijn, het begrip "in het
nadeel van", speelt geen rol meer.
2. Voorwaarden :
- er is een langstlevende echtgenoot : de uit de echt
gescheiden echtgenoot, moet een aanvraag indienen binnen de
12 maanden, te rekenen vanaf de dag van het overlijden van
de gewezen echtgenoot;
- er is geen langstlevende echtgenoot : geen termijn voor aan
vraag is voorzien; wordt de aanvraag na één jaar ingediend,
dan geschiedt de uitbetaling van het pensioen de Ie van de
maand volgend op de aanvraag.
3. Uitsluiting of schorsing :
- de uit de echt gescheiden echtgenoot verliest alle rechten
en wordt uitgesloten van het genot van pensioen, in geval :
- van huwelijk vóór het overlijden van de gewezen echtgenoot,
- of van veroordeling uit hoofde van diegene die zijn echt
genoot was naar het leven te hebben gestaan
- het pensioen wordt geschorst :
- tijdens de opsluiting wegens veroordeling tot een criminele
straf,
- tot de begunstigde 45 jaar wordt, uitgezonderd :
- als er een kind uit het huwelijk ten laste is,
- als de begunstigde een blijvende ongeschiktheid heeft van
ten minste 66%.
E. Aanvraag Overlevingspensioen.
1. De overlevende echtgenoot :
het officieel formulier invullen bijvoegen :
- de "Verklaring van Cumulatie", (wordt u door de
administratie toegestuurd na ontvangst van de aanvraag),
- een uittreksel uit de overlijdensakte,
- een uittreksel uit de huwelijksakte met vermelding van de
geboortedatum van beide echtgenoten,
- een bewijs van goed gedrag en zeden.
-
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2. Uit de echt gescheiden echtgenoot :
- dezelfde aanvraag en bescheiden als de in 1. vermelde,
- nog volgende stukken bijvoegen :
- een uittreksel "echtscheidingsakte" of voor eensluidend
verklaard afschrift van het vonnis,
- een bewijsstuk waaruit blijkt dat er geen nieuw huwelijk
werd aangegaan.
F. Kinderbijslag.
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Zijn er kinderen tenlaste dan dient men volgende dokumenten bij
de "Aanvraag Overlevingspensioen" te voegen :
1. Wettige kinderen : per kind, jonger dan 18 of 25 (28) voor
studerenden, een uittreksel uit de geboorteakte,
2. Natuurlijke kinderen : erkend door de vader vóór de leeftijd
van 12 maanden, zie 1.
3. Aangenomen kinderen : geadopteerd voor de opruststelling,
zie 1., plus een certificaat afgeleverd door de gemeente,
waaruit blijkt dat ze deel uitmaken van het gezin.
4. Gehandicapte kinderen : in de onmogelijkheid verkerend in
eigen onderhoud te voorzien;
- bijvoegen :
- een certificaat dat de onbekwaamheid aangeeft,
- een uittreksel uit de geboorteakte,
- een verklaring van al dan niet begunstigde van een toe
lage van het Fonds van Verminkten en Kreupelen.
Wordt vervolgd in nummer 2/97.
KONINGSDAG 1996.
Na de eucharistieviering van ll.00u., waarop de burgemeester, de
plaatscommandant, de ere-voorzitter en de voorzitters van meerdere
vaderlandslievende verenigingen aanwezig waren, kwamen de deelnemers
aan het banket al vlug naar "Het Koninginnehof" om er te genieten van
de warme gezelligheid. Buiten was het bitter koud.
SOHERS en VAN LOOCKE trotseerden de kou om iedereen welkom te heten en
hun tafel aan te wijzen.
De voorzitter bracht vooreerst de toast aan Z.M. de Koning en de
ceremoniemeester las het postogram voor dat aan de vorst werd gestuurd.
Het vaderlandslied, gespeeld door "Love Dream", was het einde van het
eerste officieel gedeelte.
Nog maar pas gezeten en daar waagden de eersten zich op de dansvloer.
Voor de rest van de namiddag zou deze steeds met dansende exonderofficieren en hun dames bezet zijn.
Onze voorzitter stelde ons de aanwezige prominenten voor en bracht de
verontschuldigingen van diegenen die er niet waren.
De ere-voorzitter en de nationale ondervoorzitter, de h. MARAITE,
spelden het federaal ereteken op de borst van de rechthebbende exonderofficieren. De groepsfoto hopen wij in ons volgend nummer in te
lassen.
De redacteur van "De Klaroen" en zijn dame, werden naar voor gevraagd
door de ceremoniemeester. De voorzitter prees het werk van Raynond
VAN LOOCKE voor de inspanningen ten bate van ons tijdschrift en het
geduld van Georgette. Een geschenk en mooie bloemen werden
overhandigd. Voor gastvrouw Mv. KETELS waren eveneens bloemen
voorzien. Willy VERLEURE kreeg de eer deze aan te bieden!
Tot 20.00u. werd verder gefeest maar toen waren veel deelnemers al
naar huis afgezakt wegens vermoeide voeten!
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HET IJZEREN GORDIJN.
Wij hebben allemaal reeds foto's en/of T.V.-beelden gezien van de
betonnen muur van Berlijn, maar slechts weinigen weten hoe deze
afscheiding eruit zag in het grootste gedeelte van het land, nl. de
weinig of niet bewoonde streken.
De scheiding tussen OOST en WEST was voorzien van:
1. Grensstenen (zie schets, aanduiding 1) voorzien van het opschrift
DDR (Deutsche Democratische Republiek).
2. Betonnen palen (schets-2), met een hoogte van l,80m.
3. Metalen platen (schets-3), met een hoogte van l,80m., voorzien
van een witte plaat met opschrift "Halt hier grenze".
Deze palen werden aangebracht door West-Duitsland.
Ongeveer 50 m. verder op Oost-Duits grondgebied, een dubbele
prikkeldraadversperring, (hoogte 4 m.) er tussen zijn mijnenvelden
aangebracht, (schets-5)
Of:
Gasdraadversperring, (hoogte 3 m.), uitgerust met elektrische
schrootprojectielen, (dozen gevuld met schroot voorzien van een
ontploffingsmechanisme) en dodelijk in een straal van 15 a 20 m. Zie
schets-6.
Ongeveer 20 m. verder: een betonnen tankversperring met een diepte
van 2 m., voorzien van metalen St. Andreaskruisen, (schets -8).
Daarachter op ongeveer 5 m. : een 6 m. breed zandpad welke regelmatig geborsteld werd, teneinde eventuele voetsporen gemakkelijk te
kunnen zien. (Schets-9).
Vervolgens een verharde en volledig verlichte weg voor gemotoriseerde patrouilles. (Schets-10 en 14).
Tot 500 m. verder, onder de grond met elkaar verbonden, bunkers
(schets-13), voorzien van automatische wapens en uitkijktorens,
ofwel uit hout, ofwel in beton gemaakt. Deze laatsten waren zo
opgevat, dat ze op enkele uren tijd, konden gedemonteerd worden en
ergens anders terug opgebouwd. (Schets-11 en 12). Deze torens waren
voorzien van apparatuur voor waarneming en afluistering. Al
naargelang de plaats, konden daar eveneens voorzien zijn:
- tracés uitgerust met hondenlooplijnen (schets-16),
- struikeldraden,
- elektrische alarmsystemen (schets-15).
Verder in het binnenland werden alle dorpen en huizen in een straal
van 5 km., volledig ontruimd. De dorpen in een straal van 20 km.,
mochten slechts betreden worden door de inwoners of uitzonderlijk
door bezoekers na grondige controle en na uitdeling van speciale
doorgangsbewijzen, (Passierscheinen).
Deze zo opgestelde grens onderbrak:
- 32 spoorweglijnen.
- 27 snelverkeerswegen, (de bekende Bundesstrassen waaronder
de gekende door Soest lopende BI van Aachen naar Berlijn).
- 140 hoofdverkeerswegen, (Landenstrassen).
De grens was slechts te passeren via
- 8 spoorwegen,
- 9 overgangen voor wegverkeer,
- 2 waterwegen, (Elbe en Mittellandkanaal).
Zwaar bewapende DDR grenspatrouilles bewaakten de grens om te beletten dat mensen uit de DDR overliepen naar de BDR. Bevordering en
geld beloonden het uitschakelen van vluchtelingen.
Alle bezoekers aan de grens werden door middel van camera's met
sterke telelenzen gefotografeerd. Ongeveer
2
a
3 min.
Na
aankomst aan de grens, waren al patrouilles van de Vopo’s aanwezig.
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Aan de westelijke zijde gebeurde de kontrole door de GS (Grenzschutz). Hun opdracht bestond erin, in tegenstelling tot de andere
zijde, de bezoekers aan de grenszone ervan op de hoogte te brengen,
dat de grens NIET begint aan de omheining, maar wel 50 tot 100 m.
ervoor, aan de betonnen grensstenen.
Het betreden van deze grensstrook werd meerdere onwetende of koppige
bezoeker, noodlottig. Alleen in het gebied Niedersacksen, (NDuitsland), werden vanaf l januari '80 tot l oktober '80, 12
personen, waaronder 3 kinderen, het slachtoffer van deze nalatigheid.
Ondanks al deze kostelijke maatregelen, slaagden veel Oost-Duitsers
deze zwaar bewaakte grens te overschrijden en naar het westen te
vluchten. Niet zonder risico's en slachtoffers.
Vanaf 13 augustus 1961 tot oktober 1980, werden meer dan 120
personen gedood bij hun vluchtpoging. Meerdere honderden werden
daarbij gewond.
De door een overkomst in West-Duitsland toegelaten DDR vrachtwagens
werden steeds bemand door ander personeel, zodat noch de chauffeur,
noch de begeleider, iets durfde ondernemen. Dit personeel werd
zorgvuldig uitgekozen, (bvb. familievaders met kinderen). Bij hun
haltes was het opvallend dat zij hoofdzakelijk fruit en eetwaren
kochten en geen luxeartikelen zoals parfum, radio's of drank.
Wetenswaardig is het bestaan van de sovjetmissies: SOXMIS. Dit waren
Russische militairen van alle graden, die met familie in een
volledig afgebakende en bewaakte enclave woonden dicht bij de
Engelse troepen. Zij hadden het recht te patrouilleren in WestDuitsland tot aan de Rijn. Met uitzondering van de omgeving van
militaire kwartieren en oefenvelden en de vooraf welbepaalde zones
voor maneuvers. Hun identiteit alsook soort, kleur en type van hun
voertuig waren bekend. Bij overtreding was slechts de Britse M.P.
bevoegd om hen aan te houden en te ondervragen. Door de Belgische MP
werden zij verschillende malen betrapt en klemgereden in afwachting
van de komst van de R.M.P. Hun voertuigen waren volgeladen met
sterke radioapparatuur en ander elektonische snufjes. Ook de
geallieerden hadden in de DDR dergelijke troepen.
Spionage was er altijd en overal. Een voorbeeld: door een attente MP
patrouille van het garnizoen Soest, werd vastgesteld dat een kamion
met aanhangwagen, regelmatig in de omgeving van de militaire
kwartieren vertoefde. Nooit was er iemand in of in de omgeving van
het voertuig te bespeuren. De nummerplaat werd genoteerd en een
weinig later werd het voertuig opgemerkt met andere (geldige) WestDuitse nummerplaten.
Na contact met de Duitse politie en de SDRA, werd besloten een
kontrole van het voertuig uit te voeren. Wat bleek: zowel kamion als
aanhangwagen waren uitgerust als afluisterpost voor radiocommunicatie en dit met de modernste apparatuur. Van een vangst
gesproken!
Zie schets op de volgende bladzijde.
(Y. VANSTEENE)
-o-o-o-o-oMARINECLUB - OOSTENDE.
Onze vereniging heeft de bijdrage gestort voor de Marineclub, dit
overeenkomstig de statuten van dit orgaan.
Leden, weduwen en sympathisanten die wensen lid te worden van
gemelde club, storten 150fr. op het nummer 738-5050297-14 van
"Marineclub
Oostende,
V.Z.W./A.S.B.L.,
3e
en
23e
Linieregimentsplein, 8400 Oostende". Vermelding : Lidgeld.
De lidkaart wordt u toegestuurd.
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17.
De Ontdekkingsreis van de "DE MOOR".
Van april 1967 tot februari 1968 voer de Algerine "De Moor" van de
Zeemacht, tussen België en Australië, 64.380km bij elkaar.
Op 4 april 1967, on 10.54u., verlaat de "De Moor" de haven van
Oostende en stevent naar het zuiden. Het is een begin van een
veelbewogen reis naar de andere kant van de wereld. Aan boord
Belgische wetenschappers die de Grote Australiche Koraalrif gaan
bestuderen. De opdracht van de Luikse ploeg onder leiding van
professor DISTECHE, zal bijna een jaar duren.
De Zeenacht bouwde voor die gelegenheid het schip volledig om. De
bemanning werd tot 70 koppen gereduceerd om plaats te maken voor
biologen, geologen, fotografen en een filmploeg. Er werden
laboratoria, aquariums, donkere kamers en speciale magazijnen
geïnstalleerd. De bewapening maakte plaats voor zuurstafflessen,
compressoren en ander voor zo'n lange reis noodzakelijk materieel.
De ontdekkingsreis van de F-905 "De Moor" was zelfs voor die tijd
buitengewoon. Het schip voer door het Suez-kanaal de Indische
Oceaan in en stevende via Ceylon (Sri Lanka) en de Indonesche
hoofdstad Jakarta, naar Australië.
Het escorte-vaartuig ging langs het zuiden om het continent heen en
begon het onderzoek van het koraalrif vanuit het stadje Cairns.
De onmiddellijke omgeving van het Australisch rif stond op de zeekaarten als ontoegankelijk opgetekend. Sommige cartografische gegevens waren ruira 200 jaar oud en dateerden uit de tijd van kapt.
COOK. Schepen met grote tonnenmaat meden daarom deze geografische
gril als de pest.
Op 21 augustus 1967 bereikte de "De Moor" Cairns. Men bleef ter
plaatse tot 15 november '67. Ontelbare tests werden uitgevoerd,
honderden nieuwe dieren werden in inventaris gebracht en er werd 50
km. pellicule gefilmd. In de propvolle magazijnen stak de belangrijkste verzameling onbekende kalkkoralen.
Op de terugweg legde het schip aan in Darwin en Singapore, om dan
via Kaap de Goede Hoop, Abidjan en Tenerife terug in België aan te
meren.
Na elf maanden kwam het schip op 20 februari 1963 te Oostende toe.
Vandaag dragen heel wat koralen de naam van een Belgisch expeditielid dat in Australië was.
Heden ten dage vertoeven wetenschappers van de Universiteit van
Luik geregeld aan boord van de A-962 "Belgica" het voor oceanografisch onderzoek gebouwde schip van de Marine. Aan boord zijn
zeven laboratoria, koelkamers, steekproefmateriaal en een massa
meetinstrumenten. De vijftienkoppige bemanning kan een twaalftal
onderzoekers begeleiden.
(VOX)
A962 Belgica
Lengte: 50 m
Breedte: 10 m
Diepgang: 4,35 m
waterverplaatsing:
1.160 ton
Aandrijving:
l turbodieselmotor Maximum
snelheid:
13,5 knopen (25 km/u
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DAGREIS ZEDELGEM - BRUGGE.
Woensdag 25 september '96 : in menig huisgezin te Oostende, Brugge,
Oostkamp en Blankenberge wordt de zalige nachtrust emotieloos en bruusk
onderbroken door het ongenadigde, schelklinkende geklepper of het wat
zachtere gezoem van de wekker. Het vroege tijdstip van het slaapbreken
is wat abnormaal voor deze groep mensen, aangeduid als gepensioneerden,
op rust of buiten dienst. Menig radio wordt aangezet om hoofdzakelijk
nog eventjes te luisteren naar het weerbericht voor de dag. Deze
voorspelde een zwaarbewolkte lucht met wat plaatselijke regen. Meteen
was de dagkledij bepaald.
Die zelfde dag, 25 km. landinwaarts, zijn in een kazerne al lang koks
bezig in hun grote keuken, het eten klaar te maken voor de komende dag.
Zij moeten rekening houden met de getalsterkte die middag, die zal
stijgen met 50 eenheden, wat het totaal op 200 zal brengen.
Een ledige bus wordt geparkeerd op het Bauwensplein te Oostende. Mensen
komen er druppelsgewijs toe en verzamelen zich rond de bus. John
VERPOUCKE, met in de handen zijn onafscheidbare papieren, loopt er
zoals altijd, ijverig heen en weer, zorgzaam de namen van de reeds
aanwezigen noterend. Al deze tekens tezamen wijzen overduidelijk op het
feit : de ex-onderofficieren Oostende met hun dames, zijn aan hun
zoveelste daguitstap toe.
Toen de voorzitter, een zeekapitein waardig, als een van de laatsten
aan boord stapte, vertrok men stipt om 08.00u. met een bijna gevulde
bus.
Niet toevallig, 20 km. verder, aan de afrit Loppem van de autosnelweg,
verzamelde zich op de parking van de aldaar gelegen camping, ook
mensen met hetzelfde doel voor ogen als de kustbewoners. Na een kleine
zorgeloze rit van 15 minuten, pikten we daar onze collega's op en
lieten vervolgens de E40 achter ons.
Eens de bus volledig bezet, is het traditioneel moment aangebroken
waarbij feestleider John, zijn stem laat horen. Vakkundig en op zijn
specifieke manier, verwelkomde hij ons in naam van het bestuur en
vervolgde met de richtlijnen in verband met het voormiddagprogramma.
Dat wij op de juiste weg waren werd bevestigd door de wegwijzers met
erop het lange woord Zedelgem. Aanduiding voor een dorp die door de
samenloop van militaire omstandigheden, geroepen werd om gekend te
worden in gans het Belgisch Leger.
De gemeente Zedelgem bestaat uit twee afzonderlijke gedeelten : het
nieuwe ontstaan rond het station en de baan Brugge- Torhout en de oude
dorpskern gegroeid rond de kerk. Het nieuwe werd Zuid-wege genoemd en
de industrie kwam er zich vestigen. De overbekende Flandria rijwielen
veroverden niet enkel België maar ook de ronde van Frankrijk. De
eerste zelfrijdende maaidorser in Europa werd er gebouwd. Namen als
Superia, New-Holland, Clayson, Packo, enz., zijn namen met wereldfaam.
Het is naar de stoere witte vierkante kerktoren met ietwat plat beginnend dak, met in het midden de scherpe spits waarop de haan in alle
weer en wind zijn evenwicht weet te houden, dat we afsturen.
Eens aangekomen in het hart van het dorp met het gemeentehuis en enkele
dorpsherbergen, moeten we de kerk ronden. Wat de opmerking uitlokte dat
het in Zedelgem gezond leven is, gezien het niet volle kerkhof rond de
kerk. Maar niets is minder waar, de Zedelgemnaars zijn er niet vrij van
: integendeel, het kerkhof werd te klein en een groter werd buiten het
dorp aangelegd. Velen hebben hun overledenen ernaar laten overbrengen.
Liggen er nog ongestoord in hun eeuwige rust rond het monument : als
het ware een front vormend, de oudstrijders.
Liggen er ook nog, de drie sergeant-piloten van Britse nationaliteit, gesneuveld in 1940 toen hun vliegtuig neergeschoten werd.
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Vervolgens reden we op een wat lange straat, in onze ogen een straat
zoals vele, maar men beseft waarschijnlijk niet dat deze de enige
verbindingsweg was waarop duizenden zeer jonge militairen zijn
gegaan of gelopen, in hun zoektocht naar afwisseling, buiten d?
kille kazernemuren in de enkele herbergen van het dorp. Door 't
bezit van een auto is de befaamde Eiermarkt in Brugge, nu de
magneet.
Op het einde ^an de straat sloeg men in naar links en kwamen op de
weg ooit gebruikt door de Romeinse legioenen en daarom Diksmuidse
Heirweg genoemd. Zedelgem is hier op zijn natuurbest, met meters
hoge populieren langs de weg die als het ware een galerij vormen.
Rechts op 600m. een waar gordijn van van groen. Achter deze bomen
lag eens het munitiedepot met 280 ombermde magazijnen. Een stuk
land van 171 Ha. ongerept natuur dat zich, door de
ontoegankelijkheid van prikkeldraad, had weten te handhaven. Wordt
het terrein militair oefengebied of biologisch natuurgebied ? Er
zijn 26 soorten bomen, 9 diverse naaldbomen, 68 verschillende
soorten vogels en visrijke vijvers hier in da plaats Vloethemveld
genaamd. Wat verder vinden we het militair sportterrein.
Dan kwam ons voormiddagdoel in 't zicht: Kwartier Kapitein Stevens.
Dit is de plaats waar sinds 1951, 6961 (L.M. 5647, Lu.M. 893, Mar.
180 en M.D. 141), jeugdige mensen, komende uit alle hoeken van 't
Vlaamse land, begonnen zijn aan hun militair avontuur als kandidaat
onderofficier, met rond de epauletten, een wit lintje.
De kazerne werd gebouwd in 1924-25 om het personeel van het
munitiedepot op een wat veiliger afstand te kunnen herbergen en
genoemd naar de officier KPT. STEVENS, omgekomen bij de ontploffing
van zijn munitiedepot bij Le Havre (F) in 1915.
Voor het merendeel van ons is de kazerne onbekend terrein, doch niet
voor onze aanwezige oud-leerlingen : Y. VANSTEENE;('52), C. VERBAND!
('55), P. KIMPE, ('60) en de gewezen kaderleden : A. BEYTS, L.
CLAEYS, S. DENAEGHEL en ook C. VERBANDT.
Aangekomen werden wij naar club van de leerlingen gereden waar, ons
een lekker ruikende kop koffie werd aangeboden. Wegens de
afwezigheid wegens dienstredenen van de schoolcommandant, Lt.KOL.
SAELENS, werden wij in zijn naam door Maj. MAES, voor ons ook geen
onbekende. Na zijn toespraak werden we onder de leiding van
korpsadjudant, Adj.Maj. VAN LOO, naar de cinemazaal gebracht.
Op het witte doek konden we d'? toekomstige kandidaten volgen bij
hst lijdzaam ondergaan van het medisch onderzoek in het
selectiecentrum. Hoe de uitverkorenen, al dan niet vergezeld van hun
bezorgde ouders, arriveerden in de school. Merkbaar was de gedaanteverwisseling eens zij hun militair plunje aanhadden. Hoe 's morgens
het hun mama niet meer was om hen uit bed te krijgen. We keken mee
hoe ze les volgden, met op het bord geheimzinnige formules. Het
kappen met de hielen op de grond gedurende de dril kwam bij ons
bekend voor.
Speurend zagen wij bekende gezichten verschijnen op het doek, zoals
de bevelende korpsadjudant, ADC. W. HOPPE, bij de groet aan de vlag.
Afzien op de hindernisbaan of tijdens een cross, schijnt van alle
tijden te zijn.
We beleefden mee hoe de promotie de naam kreeg van een gesneuvelde
held. Sentimenteel zagen we onze opvolgers op het einde van het
schooljaar de eed afleggen, prijzen in ontvangst nemen en fier
defileren.
De film eindigde in kleur met enkele leerlingen aan de reling van de
zeedijk te Oostende, aandachtig turend over 't water naar verre
horizonten, met een langzaam dovende gele zon in een roodachtig decor.
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Het einde van een korte Zedelgemse periode, begin van een lange
loopbaan. Deze film deed bij veel van ons de eigan levensfilm 50, 60
jaar terugspoelen.
Van de huidige leerlingen zouden wij er niet teveel zien, de witte
lintjes waren immers op oefening.
In de prachtige ruime turnzaal, met alles erop en eraan, begrepen we
al vlug, na de deskundige uitleg van de sportofficier, dat de
plantrekker uit onze tijd, nu geen schijn van kans meer heeft gezien
het nauwkeurig bepalen van de individuele uithoudingsgrens. Na het
bezoek aan het fitnesslokaal, waar niemand van ons ie uitdaging van
de marteltuigen aanvaardde, werd de rondleiding verder gezet en
bracht deze ons naar het midden van de erekoer bij het monument van
het 6e Linie Infanterie Bataljon. Daar terecht gekomen omdat men in
een tijd waar veel eenheden ontbonden werden, de tradities wilde
levendig houden. Zo werd deze van het 6e Linie toegewezen aan de
school. Het monument word afgebroken te Hoogboom en opnieuw opgericht
hier in de school in 1994. Andere sporen van dit roemrijk bataljon
zijn te zien op de blokken die elk een plaatsnaam dragen, waar eens
het 6e roemrijk vocht. Namen die op het vaandel prijken zoals, Ijzer,
Ramskapelle, Antwerpen en waarde vrouwelijke leerlingen slapen, OostRozebeke.
Vervolgens kwam het museum van het 6e Linie aan de beurt. Meer dan 100
jaar historiek werd er samengebracht. Bij het betreden ervan ziet men
onmiddellijk te doen te hebben met een eenheid met een glorieus
verleden, De gevechtsgeluiden van de slag bij Waterloo, in Mexico, in
Afrika, 14-18 en 40-45, ontbreken nog. Wapens, uitrusting en kledij
worden ons aan de hand van foto's getoond. De foto's van de gewezen
korpscommandanten en korpsadjudanten, waar menig oud-leerling op te
zien is, hangen zij aan zij, alsof zij gezamenlijk waken over hun
traditie-attributen.
Dan was de beurt om de traditiezaal van de school te bezoeken. De
school kreeg op l augustus 1996 de machtiging de titel "koninklijk" te
voeren, (2KSOO). De oude beruchte "Battle Dress" kostuum lokte
gesprekken uit en de ruwe stof werd bijna plechtig eventjes gestreeld. Foto's werden afgespeurd naar eventuele bekende personen.
Moeder en vader DEJONCKHERRE zagen hun zoon en luitenant in gesprek
met Z.K.H. Prins FILIP. De aanwezige oud-leerlingen zochten en vonden
in de dokumentatie hun punten van weleer. Bij de foto's van
promotiepeters vond Frans PUYSTIENS een oude vriend terug. Bij de
veilig ingekaderde autentieke vlag van de Pupillen School van Aalst
werd ons uitgelegd welke het verschil is tussen een groot Vaandel
van het voetvolk, de middelmatige Standaard voor het paardevolk en de
kleine Vlag voor: de wielrijders. Ook dat bij het vernieuwen ervan men
onderworpen is aan zeer strenge regels, zoals de verhouding goud die
l,25gr. moet bedragen voor koorden, opschriften, franjes en dat deze
laatsten juist 5cm. moeten zijn en een hoeveelheid van 300 per meter.
Hierna doken we de wereld van de computers in. Wij de generatie van
de lei, griffel en sponsje, zagen en luisterden in alle stilte naar
de vele mogelijkheden die zulke apparaten te bieden hebben,
Dan benieuwd naar blok Oost-Rozebeke. Met toegepitste aandacht
aanhoorden we dat het verdiep normaal niet toegankelijk is voor de
mannelijke bevolking. Voor ons, mannen, werd uitzondering gemaakt.
Kijklustig betranden wij, voor de meeste van ons voor de eerste maal
een militaire vrouwenkamer om te moeten vaststellen dat het geheim
houten plankje uit onze tijd, het nog altijd doet om de opgeplooide
lakens en dekens op millimeter breedte te krijgen. Het zicht van de
metalen koffer op het bed lokte wel. wat medelijden op voor onze jonge
dames, bij de gedachte dat zij verplicht zijn tweemaal daags aan
gewichtheffen te doen.

In de blok van de jongens moesten we vaststellen dat zij. in
tegenstelling tot de meisjes, waarschijnlijk minder behoefte hebben aan
een voetmatje, tafellaken of bloemetje. Een oudleerling ging met
zijn vrouw als het ware op bedevaart naar zijn vroegere kamer, waar
eens één jaar lang zijn militaire wieg stond en waar hij de vloer
dagelijks gefolterd heeft met zeep en borstel, soms met steen, of
indien nodig, met schuurpapier. Maar hij had geen geluk. Bed weg,
vloer vernieuwd, de slaapkamer was een bureel geworden. Met
zelfzekere nauwkeurigheid kon hij nog de plaats aanduiden waar het
bed eens stond.
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Rond 11.30u. was de tijd aangebroken om af te zakken naar ons
vertrekpunt, de Club. Daar werd gelukkig afgeweken van de huisregel
om niet te roken in de blokken en enkel de woensdagavond alkohol in
de club te serveren. Met een aperitief konden we al het geziene nog
eens bespreken.
On 12.00u. was dan het ogenblik aangebroken om de inwendige mens te
versterken en was het, zoals de leerlingen, aanschuiven met ons
schenkblad.
Goed ruikende mosselsoep, kleurige aardappelballetjes, krieken, kip en
een ijsje werden met genoegen eer aangedaan.
Na smakelijk gegeten te hebben en na de Korpsadjudant hartelijk te
hebben bedankt, vertrokken wij om 14.00u., richting Venetië van het
Noorden,
Ons voorstellingsvermogen werd op de proef gesteld door de reisleider
toen hij het dagverbruik van de keuken voorlas. Wij, gewoon op dat
gebied te rekenen in termen van grammen, hoorden nu spreken van
tientallen kilo's groenden, worst, enz.
Een uitstekende gids vaardig, kon onze John niet nalaten om het
goedkoopste hotel van Brugge aan te wijzen, weliswaar omgeven van een
hoge muur en een brede diepe gracht, Da naam begint met een G !
Afgezet aan de Kruispoort en gaande door de Langestraat, kwamen we
voorbij het militair attributen winkeltje "Paulientje" en langs de
Brugse schilderachtige huisgevels kwamen we uiteindelijk aan ons
namiddag projekt, de brouwerij-mouterij "De Gouden Boom". Achter de oude
voorgevel zou voor ons een onbekende wereld open gaan, waarvan we
enkel het eindprodukt kenden.
Vol moed ging men de eerste smalle trap op, ons nog niet bewust van
hetgeen er ons nog te wachten stond. Op het Ie verdiep stond de gids
te wachten, hij die ons zou inwijden in de kunst van het brouwen.
Welbespraakt, toonde hij ons op een plattegrond hoe de stad Brugge
eens overspoeld was met brouwerijen. Het eerste verdiep, vertelde
hij, had een laag plafond omdat hier door verhitting het kiemen
van de gerst tot stilstand werd gebracht en daardoor de naam Mout
kreeg. Onze woordenschat werd nog meer uitgebreid met woorden als
vrouwelijk hopbel, hopmeel en de lupuline die enkel zorgt voor de
typische aroma en de bittere smaak, dus zeker niet voor de kleur,
geur of schuim.
Op het 2e verdiep toonde men ons de voorwerpen eens gebruikt in
vervlogen tijden, maar, we ontdekten er ook de kantine ! Tussen trap
op en af, in hoge, kleine, warme of koude lokalen werden we deskundig
ingelijfd in de geheimen van het bier. Zoals hoe de mout eens met
water gemengd en tot op 75° verwarmd wordt in een mooie blinkende
koperen ketel, waarin de eiwitten worden afgebroken en het zetmeel
suiker wordt en na filtratie de naam Wort krijgt. Deze wordt
vervolgens opnieuw gekookt maar nu met de lupuline, gefilterd en
terug afgekoeld. Na toevoeging van de nodige soort gist, volgens het
soort gewenst bier, zal deze in de tien meter hoge metalieke
containers, de hoofdgisting krijgen,
waarbij alkohol en koolzuur ontstaan.
21.

22
Het nog jonge bier wordt geklaard, gekoeld, gelagerd en nu ontwikkeld zich het bouquet. Gist en proteïnen slaan neer en V7orden
gebruikt als veevoeder, het overgebleven bier krijgt nu nog een
nagisting met koolzuur.
Uiteindelijk stonden wij te kijken hoe de ledige flesjes eens gewassen, rinkelend elkaar stonden te verdringen op de lopende band
alsof ze het eerst gevuld en bij de consument wilden zijn. Als
laatste behandeling worden de gevulde flesjes 20 minuten gepasteuriseerd bij 60°.
In de kantine kwam dan leven in onze brouwerij toen we mochten
genieten van het eindprodukt, een gratis Brugstarwebier of een
Brugsetripel en dat komende rechtstreeks uit de tapbron. Als
herinnering kreeg ieder van ons een juten boodschappentas met erop
het brouwerij embleem, een boom.
Tegen 18.00u. zaten we dan terug op de bus en reden we richting
Meetkerke waar, in het Breugelhof, ons Brugsbier het gezelschap
kreeg van een stevige en deftig belegde boterham, een Breugelfestijn waardig.
Omstreeks 20.00u. werd dan de terugreis aangevat. Onze hechte
groep, verbonden door het lidmaatschap, verdunde toen we afscheid
moesten nemen aan de Lac van Loppem van onze binnenlandse confraters. Met de vuurtoren "Lange Nelle" als lichtbaken, werden we
veilig binnengeloodst in onze thuishaven Oostende.
Het was terug een leerrijke dag geweest en dat dank zij de niet
aflatende energie van ons bestuur en de magnifieke organisatie van
onze duurzame John. In naam van alle aanwezigen, onze algemene
tevredenheidsbetuiging!
Leon CLAEYS.
-o-o-o-o-oNIEUWE
LEDEN.
Wij hebben het genoegen de volgende aansluiting ente
melden.
768.
ZONNEKEYN
Georges
ADJ. b.d. L.M.
794.
VANSTEENKISTE Roger
ADJ
b.d. L.M.
795.
GRYSON
Yves
ADJ
b.d. L.M.
796
MEERSSEMAN
André
ADJ. b.d. L.M.
Hartelijk welkom bij de Koninklijke Maatschappij Ex-onderofficieren
van Oostende. Hopelijk zien we jullie dikwijls op de activiteiten.
-o-o-o-o-oNIEUWS UIT HET LOKAAL.
Gelukwensen voor Ivan en Griet DE BRABANDER van "Het Koninginnehof"
zijn aan de orde, wegens geboorte van een tweede kindje, SOFIE,
zusje voor PIETER.
Ook proficiat aan oma G. KETELS vanwege de voorzitter, het bestuur
en de leden van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren.
Graag melden we ook de prachtige renovatie van het "klein zaaltje".
Het is zeer geslaagd. De ganse ploeg van ons lokaal verdient een
pluim!
-o-o-oOVERLIJDENS.
Te Brugge is op tachtigjarige leeftijd Commandant A. BEELAERTS overleden. Hij was 15 jaar commandant van het militair hospitaal van
Oostende en door velen onder ons goed gekend.
Op 9 oktober '96 is Directeur R. TAILLAERT van het K.W./I.B.I.S.
overleden

