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HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER.

Beste Vrienden,
Reeds 10 jaar lang, sedert 17 januari 1981, heeft de heer René MOORS,
als nationale voorzitter van de Koninklijke Federatie van Exonderofficieren van de Krijgsmacht, de vereniging geleid.
Tijdens de nationale vergadering te Brussel op 25 januari '97, hebben
wij vernomen dat hij ontslag nam, wat aanvaard werd door het nationaal
bestuur.
René MOORS melde zijn ontslag als volgt: "Er is een tijd van komen en
een tijd van gaan. Op mijn gevorderde leeftijd heb ik nood aan rust,
gezien de gezondheidstoestand van mijn vrouw en mijzelf."
Het lot wilde dat op deze statutaire vergadering, bij het Federaal
Bestuur, volgende bestuursleden herkiesbaar waren:
- de nationale voorzitter R. MOORS,
- de Nederlandstalige ondervoorzitter H. MARAITE.
De heer Heinz MARAITE werd met eenparigheid van stemmen, verkozen tot
Nationale Voorzitter.
Wij wensen de nieuwe voorzitter, ook voorzitter van de afdeling
Tongeren, het beste voor de toekomst en hopen dat hij lang deze
functie mag bekleden.
Voor bewezen diensten aan de Koninklijke Federatie, werd René MOORS
tot nationale voorzitter-ter-ere voor het leven, aangesteld.
A. BAROEN.
-o-o-o-o-o-o(Kort) Woordje van de Secretaris.
Proficiat aan André BAROEN. Onze voorzitter werd op diezelfde vergadering tot nationale Nederlandstalige ondervoorzitter aangesteld!
-o-o-o-oEn
van
de
Feestleider.
- Onze DAGREIS naar Mechelen, (zie verder in dit nummer).
• KONINGSDAG 1997: zaterdag 15 november, (noteren in uw
agenda).

2.
AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE.

l. Ledenvergaderingen.
Op de 2e donderdag van de maand, uitgezonderd juli en augustus,
komen de ex-onderofficieren van Oostende samen om 14.30u., in
hun lokaal, "Het Koninginnehof", Maria-Hendrikapark, hier ter
stede. Is het voor u moeilijk om zonder hulp naar de vergadering
te komen, doe dan beroep op een van de bestuursleden om een oplossing te vinden.
- 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 87 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "Sport op gevorderde Leeftijd" door CDT. NIJS,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 12 JUN 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- speciale pre-vakantie "Bingo",
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 11 SEP 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht door confr. G. VAN DER CRUYSSEN (onderwerp zal
later medegedeeld worden),
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 9 OKT 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "De Gerechtelijke Dienst" door de h. J.M. BERKVENS
Procureur des Konings te Brugge,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 13 NOV 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "De Belgische Zeevisserij" door de h. L. MAERTENS
Hoofdingenieur-Directeur bij het Ministerie van Landbouw,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 11 DEC 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "De Oostendse Compagnie" door confr. J. DREESEN,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
2. Etentjes in "Het Koninginnehof".
Samenkomst om 12.30u. voor het aperitief, (niet in de prijs
begrepen aan tafel om 13.00u.
- 7 APR - 21 APR - 12 MEI - 9 JÜN - 30 JUN - 21 JUL - 11 AUG l SEP - 22 SEP - 13 OKT - 3 NOV - 24 NOV - 15 DEC.
Verantwoordelijke : confr. J. VERMEYLEN (tf. 70 94 09).
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3.
LEDENVERGADERING VAN 12 DEC 1996.
Bij aanvang van de vergadering vraagt de voorzitter de aanwezigen om
recht te staan voor de traditionele minuut stilte.
De feestleider stelt zijn voorganger, Jan DREESEN, aan de 92 opgekomen
leden voor. Vandaag is het onderwerp van de spreekbeurt van onze
spreker, "Nederlands, Taal van de Scheepvaart".
Confrater DREESEN gaat terug tot Julius Ceasar die hier in de
Nederlanden vaststelde, dat de vaartuigen beter waren dan de
Romeinse. De Portugezen, beroemde zeevaarders, deden beroep op de
Nederlanders en de Vlamingen om hun schepen te bemannen. Columbus
gebruikte de Vlaamse windstreken op zijn ontdekkingstochten. En wat
gezegd van ene Mercator, een der grootste aardrijkskundigen die de
Wereld ooit heeft gekend.
Het stevenroer werd, naar alle waarschijnlijkheid, hier aan onze
kust, voor het eerst gebruikt.
Wat wij nu kennen als het Engels Kanaal, heette vroeger het Kanaal
van Vlaanderen.
Fransen, Duitsers, ja zelfs Japanners, namen allen Nederlanders,
(Vlamingen), in dienst bij hun vloten. Zo kwam het dat in 1796,
een Japans-Nederlands woordenboek het daglicht zag.
Dit alles en nog veel meer werd ons door de spreker uit de doeken
gedaan, waarna hij ons het verband aantoonde tussen zeevaart termen
uit andere landen en het Nederlands.
Bijna niet te geloven dat pilot-jacket, duffel-coat, commodore,
schipper, e.a., uit onze taal afkomstig zijn. Spuigaten, opdirken,
lagere wal, laveren, ruimschoots, zijn voorbeelden van termen die
door anderssprekenden zijn overgenomen.
Jan DREESEN beëindigde zijn voordracht met het mooie verhaaltje
van Grietje van Dijk die verliefd werd op de scheepskapitein, met
alle gevolgen vandien.
Wij, heel verbaasd dat onze taal zo belangrijk is geweest door de
eeuwen heen, gaven DREESEN een krachtig applaus.
John overhandigde een geschenk en men kon overgaan tot de wafels
en pannekoekenpauze.
Daarna nam de voorzitter het woord en bracht ons wat informatie:
- het overlijden van Mej. Gaby DEFOOR, sympathisante, zuster van
onze voorzitter-ter-ere;
- een overzicht van de aktiviteiten;
- voorlezing van de brief met bedanking van het Koningshuis voor
onze wensen t.g.v. Koningsdag;
- de uitnodiging voor de lunch aan de laureaat van de K.S.0.0. te
Zedelgem, samen met de Schoolcommandant en de Korpsadjudant.
Toen werd het vorig verslag voorgelezen en werd een nieuw lid voorgesteld : confrater Paul SMETS en echtgenote.
De feestleider deelde nog 't een en 't ander mee omtrent de nieuwjaarsreceptie van 9 JAN 97.
De tombola volgde om 16.50u. onder de kundige leiding van Fernand en
Julien. Onder de prijswinnaars :
- T.V. personaliteit Mv. VERBANDT,
- nieuw lid Paul SMETS,
- spreker Jan DREESEN,
- Werner HOPPE die met het konijn naar huis ging.
Een zeer aangename vergadering werd afgesloten omstreeks 17.20u.
O - O - O - O -O - O - O
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LEDENVERGADERING_VAN_9_januari_1997_
Spijts het bar slechte weer, zeer koud en glad op de baan, waren er
toch nog 105 aanwezigen komen opdagen voor onze nieuwjaarsreceptie.
De voorzitter wenste in naam van het bestuur iedereen een gelukkig
nieuwjaar toe.
Een ogenblik stilte werd in acht genomen ter nagedachtenis van overleden
leden. Het administratief gedeelte werd kort gehouden gezien er
dansgelegenheid die dag voorzien was.
Melding werd gemaakt dat, op maandag 10 maart 1997, op ons etentje de
korpscommandant, de korpsadjudant en de laureaat van onze prijs in de
school te Zedelgem K.B.0.0. Vincent VAN LOKEREN, aanwezig zullen zijn.
De nieuwe leden : de heren P.SMETS, A.VAN TORRE en G.VAN BRANTEGHEM
werden voorgesteld aan de aanwezige leden en sympathisanten.
Vervolgens werd volgend nieuws uit Tenerife van ons bestuurslid
voorgelezen:
" Het spijt ons niet aanwezig te kunnen zijn op deze gezellige
nieuwjaarsreceptie. Maar vandaag 9 januari, van op 4.000 Km. afstand,
gaan onze gedachten naar het gekende dekor v/h. Koninginnehof, waar
leute en plezier hoogte viert! Wij ook trachten hetzelfde te doen
vanaf een van de vele terrasjes, langs de boorden aan de zee, met een
Belgisch biertje heffen wij ons glas ter gelegenheid van het
nieuwjaar; voor vier wensen:
1) als ouderdomsdeken bij het bestuur, mag ik U gerust verklappen dat
mijn kollega's, hun vrije tijd, hun veelvuldige talenten ten dienste willen
stellen, om jullie een pakket interessante activiteiten en prettige
ontmoetingen aan te bieden. Ik denk dat zij zeker ook eens in de bloemetjes mogen gezet worden; met een warm applaus van uwentwege zijn ze U
reeds heel dankbaar ....bedankt.
2) dat de leden , geen dankbaarder wederdienst aan het Bestuur kunnen
teruggeven; dan deel uit te maken aan alle aangeboden activiteiten.
3) voor onze vereniging Ex-0/off. , wensen we een verder behouden vaart
met een gunstige bries voor het komend jaar 1997.
4) er blijft ons niets anders dan U een voorspoedig, gelukkig en ge
zond nieuwjaar te wensen, ook voor jullie familie.
Dit zijn de wensen van Clara en Frans, die U ook bedanken voor uw
aandacht.
De verdere ontspanningsnamiddag werd geleid door onze feestleider John
Verpoucke Om 14.45 uur werd de dans ingezet . Er heerste een goede sfeer
dank zij het zachte aangepast muziek. Een mooie tombola werd gehouden en
te 17.00 uur werd sandwiches met een drankje aangeboden.
Het was 19.30 uur toen het feest ten einde liep.
-o-o-o-o-o-

Verslag van de ledenvergadering van 13 februari 1997 in het “Koninginnehof”
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Niettegenstaande het stormweer met rukwinden tot 100 km. per uur waren we toch
met 85 aanwezig op deze tweede ledenvergadering van het jaar.
De vergadering werd geopend door de voorzitter met iedereen welkom te heten. Een
ogenblik stilte werd gehouden ter nagedachtenis van onze overleden leden. Door
onze feestleider werd de spreker van de dag voorgesteld, nl. de heer Danny
VANLANDEGHEM adjudant bij de Rijkswacht en zoon van ons lid ALPHONS. Het onderwerp
zijnde: "Diefstal Preventie",
Volgens spreker worden de meeste inbraken gepleegd gedurende de dag, dit wanneer
inwoners dit niet verwachten. Een inbraak is voor ieder van ons een emotioneel
gebeuren en laat sporen na. Tracht dit grotendeels te vermijden vooraleer het
gebeurt.
Een videofilm afkomstig uit Nederland toonde ons een inbraak in een huis waarbij
de politie verwittigd werd door een electronisch beveiligheidssysteem.
Zonder al te grote kosten en op eenvoudige wijze werden wij aangetoond hoe men
ons huis kan beschermen tegen inbraak, of beter gezegd het de dief moeilijker te
maken.
X Enkele aangehaalde punten:
1. Ramen vlakbij platte daken zijn bijzonder kwetsbaar. Zorg ervoor dat er een
veiligheidsslot op komt.
2. Laat geen toilet- of badkamerraampjes open staan als u weggaat.
3. Laat geen vliegenramen in uw vensters zitten als u weggaat.
4. Laat geen sleutels aan de binnenkant van uw buitendeuren in het slot steken.
5. Sluit al uw vensters af en doe alle buitendeuren op slot. Denk eraan dat de
achterkant van uw woning even kwetsbaar is als de voorkant.
6. Gaat u een avondje uit, laat dan een licht branden in een kamer (niet in de
hall) en doe de gordijnen dicht. Automatische lichtschakelklokjes zijn
daarvoor
erg praktisch.
7. Laat nooit een raam, zelfs geen paar centimeters, open staan opdat de poes
in en uit zou kunnen sluipen.
8. Houd het tuinschuurtje op slot. Bepaald tuingerief daarin zou een dief goed
van pas komen.
9. Gaat u met vakantie vraag dan uw buurman om een oogje in het zeil te houden.
Vraag hem om de brievenbus te ledigen.
10. Boodschappen die op de stoep achtergelaten zijn en post of kranten die uit
de brievenbus steken, zeggen de dief dat de kust voor hem veilig is.
11. briefjes op de voordeur vertellen iedereen dat uw huis verlaten is.
En nog veel andere raadgevingen werden ons medegedeeld.
Het gebruik van bouwkundige beveiligingsmiddelen worden ons ook aangeraden om onze
woning te beschermen.
Deur en raammateriaal, goede sloten, sluitplaten. Veiligheidsbeslag, rozetten,
degelijk aangebracht in de woning beschermen ons tegen diefstal. Voorbeelden
werden ons ter inzage getoond.
Tenslotte kan men ook electronisch beveiligen.
Logisch is echter dat men zo weinig mogelijk geld thuis houdt, alsook waardevolle voorwerpen en papieren.
Een speciale verzekering tegen diefstal en inbraak is aangeraden.
De heer Danny VANLANDEGHEM mocht een warm applaus-in ontvangst nemen na zijn zeer
interessante voordracht. Onze John overhandigde hem een klein geschenkje.
Er volgde een kleine pauze met koffie, pannekoeken of wafels voor diegene die dit
wenste.
5.

6.
Door het bestuur werden er nog volgende mededelingen gedaan :

- werden verontschuldigd de bestuursleden PUY.STIENS, SOMERS en VAN LOOCKE.
- herinnering aan het etentje van 10 maart met de heren uit Zedelgem.
- voorlezen van het verslag van 12 december 1996.
- de boekhouding en kastoestand voor het dienstjaar 1996 werd goedgekeurd op
6 februari 1997 door de heren controleurs ALLEMEERSCH en DESCHEPPER.
- wij zoeken inspiratie en voorstellen bij onze leden wat betreft mogelijke
voordrachten voor het jaar 1998.
- komende aktiviteiten : 17 februari etentje voor Ex-o/oof.
18 februari : vergadering VOSVAMO
22 februari : feest van de oorlogsvrijwilligers
6 maart
: Bestuursvergadering 10 maart
:
etentje met Zedelgem 13 maart
:
ledenvergadering met statutaire vergadering.
Spreekbeurt door Lt.Salliau— brandweer Oostende
- verslag van de Federale vergadering te Brussel op 25 jan. 1997.
- dagreis naar Mechelen werd eveneens besproken.
Gewoonte getrouw werd de tombola aan de man gebracht door Christian Cuypers
Fernand en Julien waren terug op post voor de afroeping van de winnende nummers.
De gezellige vergadering werd afgesloten om 17.30 uur.

-o-o-o-o-o-o•

MEDAILLE VAN DE EX-ONDEROFFICIER.
De leden waarvan de namen volgen, komen in aanmerking voor de toekenning van de Medaille van de Ex-onderofficier, in 1997.
701. VAN OOST Julien.

718. BEELEN Gustave.

702. PEIRRE Theo.

719. COUTEREEL Robert.

703. MONTEYNE Raymond.

721. DE WEVER Frans.

704. VANDAMME Wal ter.

722. CREMER Marcel.

706. MONTMORENCY Wilfried.

724. WINDMEULEN Antoine.

707. DESCHEPPER Jules.

725. UYTTENHOVE Jozef.

711. ROELS Willy.

726. CLAEYS Roger.

712. LECOMTE Marcel.

728. DELEU André.

715. VANBIERVLIET Roland.

729. D'HEERE Jozef.

717. ALLEMEERSCH André.
De uitreiking van de medaille grijpt plaats op zaterdag 15 NOV 97,
in "Het Koninginnehof", ter gelegenheid van "Koningsdag 1997".
Alle rechthebbenden worden schriftelijk op de hoogte gebracht.
Wie zijn naam hierboven aantreft en geen schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen, gelieve het secretariaat hiervan te
verwittigen.
R.V.L. o-o-o-o-o-
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POMPEN
OF
VERZUIPEN
!
Op 17 januari 1997 keurde de regering het investeringsplan van het leger
op middellange termijn goed. Een werk van lange adem gezien het wurgende
defensiebudget. . .
Na zeven jaar uit- en afstel van investeringen, geeft defensie de komende
drie jaar 45 miljard uit aan nieuwe broodnodige bestellingen.
"Net genoeg om de meubelen te redden", aldus JEAN-POL PONCELET, de
Minister van Landsverdediging. "Maar het blijft huilen met de pet op".
Mijnheer de Minister, bent U tevreden met de regeringsbeslissing?.
Niet echt! De middelen om het PMT uit te voeren hebben we moeten zoeken
in het al uitgemolken defensiebudget. Op gebied van investeringen is er
meer nodig dan een reddingsboei van 45 miljard. We hebben geen redenen om
te juichen of feest te vieren.
Maar langs de andere kant moeten we ook realistisch blijven. In de
huidige omstandigheden bestaat er geen enkele mogelijkheid om de
budgetblokkade op te heffen. Het PMT is een noodplan dat de schade zoveel
mogelijk beperkt.
Wat zijn de grote lijnen van het PMT?.
De drie machten zijn er bij betrokken. Bij de Luchtmacht gaat de grootste
brok naar de modernisering van de F-16's (Midlife Upgrade).48 toestellen
worden nu al gemoderniseerd, de laatste 42 zullen volgen. We hebben
immers niet de middelen om een luchtvloot met twee types
gevechtsvliegtuigen te onderhouden... De Marine mag de ontwikkeling van
de nieuwe kustmijnenvegers (KMV) verderzetten. We hebben al heel wat tijd
en energie besteed aan dat programma en het zou absurd zijn om die
plannen overboord te gooien. Bovendien dateren de oude mijnenvegers uit
de jaren vijftig!.
De Landmacht legt het accent op de vervanging van de antitankwapens, want
moderne bepantseringen zijn er tegen bestand. Het is een noodzakelijke
maatregeling om onze soldaten tijdens operaties een minimum aan
bescherming te bieden. Die les trokken we uit onze ervaringen in Rwanda
en ex-Joegoslavië.
Hoe_heeft_U_het_PMT-budget_bepaald?
We hebben het PMT opgemaakt in functie van de prijs van de belangrijkste
inspanningen. Omdat we de personeelskosten onmogelijk konden drukken, was
het nodig om de werkingskosten te blokkeren.
Blokkeren, want beperken was onmogelijk. Minder training voor de soldaten
en minder vlieguren voor de piloten zou gewoon te gevaarlijk zijn... Aan
de andere kant nemen we in het vlak van de infrastructuur geen nieuwe
initiatieven. De geplande lange termijn programma's daarentegen worden
volledig uitgevoerd. Het PMT is heel nipt berekend, maar in de 45 miljard
zit ook een onzeker gedeelte. Een deel van de centen hangt immers af van
de verkoop van overtollige roerende goederen, immobiliën en militaire
domeinen! De opbrengst van die grootschalige uitverkoop kunnen we echter
schatten. In sommige gevallen kennen we nog niet eens de waarde van de
grond. Het Waalse Gewest heeft bijvoorbeeld nog geen definitieve
bestemming gekozen voor de militaire domeinen. Worden het woonwijken ,
industriezones of natuurreservaten?. De verkoopprijzen kunnen sterk
variëren. Zonder onvoorziene omstandigheden zou het budget voldoende
moeten zijn. Ik wil ook onderstrepen dat het op gezonde fundamenten
gebouwd is. Ik zal geen schulden of hypotheken achterlaten. Dat is in het
verleden ooit anders geweest...
Hebben we in de huidige internationale context nog wel F-16's,
mijnenvegers en antitankwapens nodig?.
We mogen niet vergeten dat ons land verplichtingen heeft aan
verschillende internationale organisaties. Onze deelname aan de
gemeenschappelijke verdediging vereist een minimum aan inspanningen.
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Het is de prijs die we betalen om op onze beurt te kunnen rekenen op
de bescherming van de geallieerden. In de schoot van de NAVO bengelt
België nu al helemaal aan de staart op gebied van militaire
investeringen (6,5% van het defensiebudget) .
Onze militairen nemen sinds enkele jaren deel aan humanitaire
operaties en vredeshandhaving. Dat is een moeilijke en vaak
gevaarlijke taak. Ik vind dat onze mannen het beste materiaal
verdienen, om hun opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Ze moeten
ook optimaal beschermd zijn.
Aan de andere kant mag je niet vergeten dat de militairen zich
voortdurend op de oorlog voorbereiden. Dat is en blijft hun primaire
opdracht. En daarvoor hebben ze aangepaste middelen nodig.

Militaire investeringen in het verleden veel te vaak troebele
wateren. Welke bijzondere maatregelen treft U om het PMT-dossier zo
klaar am7ls pompwater te houden?
Ik wens geen standpunt in te nemen over wat er in het verleden zou
kunnen gebeurt zijn.
Het gerecht is trouwens sommige zaken volop aan het uitspitten. Voor
wat mezelf betreft, kan ik U zeggen dat ik nauwgezet zal waken over
de naleving van de spelregels. Ik wil trouwens het Parlement en de
Commissie ad hoc voor de militaire aankopen van het PMT
gedetailleerd informeren.
F-16's, Leopards, fregatte, een hoop materiaal dat binnen tien,
twintig jaar hopeloos verouderd zal zijn. Heeft U ook gedacht aan
wat er na het Plan Middellang Termijn moet gebeuren?.
Daar hebben we bij gebrek aan middelen nog niets voorzien. Als de
regering het defensiebudget niet snel verhoogt, blijft er in het
jaar 2000 geen frank over voor investeringen.... Dat is dramatisch
en niet alleen voor het leger! De Belgische industrieën leiden aan
dezelfde ziekte. België is een van de zeldzame geïndustrialiseerde
landen dat het onderzoek en de ontwikkeling in het militair domein
verwaarloost. Onze industrieën hebben nochtans een uitzonderlijke
knowhow, zeker op gebied van spitstechnologie. We zouden talloze
Europese programma's kunnen steunen, denk aan de
waarnemingssatellieten of de FLA ( nvdr : Future Large Aircraft,
toekomstig Europees militair transportvliegtuig). In schril contrast
daarmee verminderen we de investeringen alsmaar en zijn we geneigd
de toekomst te vergeten... Een politiek met desastreuze gevolgen,
ook voor de werkgelegenheid! .
Uit VOX nr. 9705
oooooooooooooooooooooooooo
NIEUWE

LEDEN. Welgekomen bij de Ex-onderofficieren

!

797.

HOPPE

Werner

ADC.

b.d.

(L.M.)

798.

SMETS

Paul

ADJ.

b.d.

(L.M.)

799.
VAN BRANTEGHEM
Georges
CDT.
b.d.
(L.M.)
800.
HOOFDT
Siegfried
ADC.
b.d.
(L.M.)
801.
VANTORRE
André
P.O.
b. d.
(Z.M.)
802.
VANGENCK
Gustaaf
IOM.
b.d.
(Z.M.)
Uw aanwezigheid op de ledenvergaderingen en andere aktiviteiten, zal
steeds op prijs worden gesteld!
-o-o-o-o-o-o-

9.
DAGREIS NAAR MECHELEN.
Op Donderdag 22 Mei '97.
Wij brengen op 22 mei '97 een dagbezoek aan Mechelen, historische
stad aan de Dijle en de Leuvense vaart, aan de zuidwestkant van de
Kempen.
1. De opstapplaatsen :
- nr. l : Visserijschool J. Bauwens, Mercatorlaan, Oostende;
- nr. 2 : Afrit E40, Lac van Loppem.
2. Dagindeling :
- 07.00u. : Vertrek opstapplaats nr. l, (stipt).
- 09.00u. : Verwelkoming in de Zegeldrukkerij.
(Indien 2 autobussen, verdelen we ons in 2
groepen).
- Groep l : bezoek Zegeldrukkerij.
- Groep 2 : bezoek Speelgoedmuseum en Bijenteeltmuseum
- 12.00u. : Middagmaal in het Postcomplex.
(Voorgerecht - soep - hoofdschotel - dessert - koffie),
- 13.00u. : - Groep l : bezoek Speelgoedmuseum en
Bijenteeltmuseum,
- Groep 2 : bezoek Zegeldrukkerij.
- 17.15u. : Vertrek richting St. Martens Latem, (het
Pompierke).
(Avondmaal : hesp - frieten - kruditeiten).
- 20.00u. : Vertrek richting Brugge - Oostende.
3. Deelname in de kosten : 950fr. p/p (inbegrepen zijn : autobus drinkgeld chauffeur - toegang musea
-middagmaal en avondmaal).
4. Uiterste datum voor inschrijving : donderdag l mei 1997.
5. Inschrijving en betaling.
- Bij de penningmeester, T. DEHAEMERS op de ledenvergaderingen.
- Met overschrijving op onze rekening :
- Nr. 000-0146912-54 K.M. Ex-onderofficieren,
Nieuwlandstraat
21, 8400 Oostende.
- Gelieve te vermelden op de strook : Dagreis Mechelen,
Opstapplaats nr. ...
6. Inschrijvingen zijn slechts geldig na betaling.
-O-O-O-O-O-ODE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN :
LIDMAATSCHAP.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps-,
toegevoegd-, of dienstplichtig), ook gewezen onderofficieren die
tot het kader der officieren zijn toegetreden, kunnen lid worden
van de oudste vaderlandslievende vereniging van Oostende (1887).
Hiertoe dient een formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" bij
het bestuur worden ingediend.
Dit document is te bekomen bij het secretariaat of bij een
der bestuursleden.
Lidgeld : 300fr.
-o-o-o-o-

10.
België's bijdrage tot
de veiligheid in het Euro - Atlantisch gebied.

België levert zijn bijdrage aan het totstandkomen van een effectieve Europese Veiligheids - en
Defensie-identiteit. In dit kader tracht het de veiligheid op het gehele continent te versterken
ten behoeve van alle Europese landen. De verwezenlijking van deze twee doelstellingen
vereist de constante vitaliteit va een georganiseerde NAVO en een blijvende NoordAmerikaanse betrokkenheid in Europa. België heeft op velerlei wijze bewezen dat het een
betrouwbaar partner is, zowel in de NAVO als in de EU en WEU. Daarom is het volgens de
schrijver van dit artikel belangrijk dat België's stem gehoord blijft voorden in de grote
internationale besluitvormingsstructuren.
Een duurzame vrede in Europa kan alleen worden bereikt door onze krachten te bundelen en
gezamenlijk naar dit doel te streven.
Zeven jaar geleden, na de val van het IJzeren Gordijn en de democratisering van Midden- en
Oost-Europa, werd het bestaande wereldbeeld helemaal door elkaar gehaald. De explosie van
het communisme en het uiteenvallen van de Sovjetunie veroorzaakten schokken in het
Westen.
Sommigen zagen de NAVO, als organisatie, reeds uiteenvallen en waren er vast van overtuigd
dat zij een stille dood zou sterven. De ene zag dit als een kans om het leger af te schaffen,
terwijl anderen - aan beide zijden van de Atlantische Oceaan overigens - er van overtuigd
waren dat Europa zijn defensieproblemen voortaan alleen aankon en dat een betrokkenheid
van de Verenigde Staten niet langer gewenst was.
De Golfoorlog was de eerste gebeurtenis die deze standpunten deed wankelen en de
rampzalige oorlog in het voormalig Joegoslavië vergrootte de ontgoocheling. Hieruit dienen
lessen getrokken te worden, door onszelf de volgende vraag te stellen: " Hoe kunnen wij
garanderen dat Europa een veilig gebied blijft, vrij van conflicten? Een optimaal gebruik van
de instrumenten die ons ter beschikking staan, inclusief de defensie- en veiligheidsorganisaties
die wij kennen, is in dit verband essentieel.
Terecht heeft de verdwijning van de onmiddellijke dreiging uit Oost-Europa, in het Westen
geleid tot een roep om “vredesdividenden”. In België is het militaire dienstplicht afgeschaft en
werd het leger gereorganiseerd als logisch gevolg van de veranderde taken: in plaats van het
afwenden van een grootschalige conventionele verrassingsaanval, kan het leger zich nu
toeleggen op humanitaire actie, vredesbewarende-operaties, het opruimen van mijnen, controle
op de naleving van embargo’s, en zelfs op maatregelen die ten doel hebben de vrede op te
leggen.
Door de inzet van onze troepen de laatste jaren in erg uiteenlopende missies als die in de Golf,
Centraal-Afrika, Somalië, Cambodja, Haïti en, last but not least, het voormalig Joegoslavië
hebben wij de internationale gemeenschap een enorme dienst bewezen. Al deze taken mogen
ons evenwel niet doen vergeten dat de hoofdopdracht blijft: de verdediging van ons nationaal
grondgebied en dat van onze bondgenoten. Naar mijn mening moet dit efficiënte en
economisch gebeuren. Een strikt nationale defensiestategie is niet alleen gevaarlijk vanuit
politiek oogpunt, ook vanuit economische motieven is zij tegenwoordig volstrekt
onaanvaardbaar.
Ik ben dan ook bijzonder verheugd over twee recent gesloten overeenkomsten: een tussen de
Belgische en Nederlandse Marine (Admiral BENELUX) en de ander tussen de Belgische
Luchtmacht, de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht en de Luxemburgse Landmacht ( de
"Benelux Deployable Air Task Force” ). Beide akkoorden vormen de aanzet tot meer
overeenkomsten van dezelfde aard.
De huidige vreedzame sfeer van samenwerking in Europa, betekent niet dat wij niet
waakzaam moeten blijven, in tegendeel. De geschiedenis leert, dat wij tot vechten in staat
moeten zijn, om te voorkomen dat het zover zou komen. Dat is de hoofdreden.
10.
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waarom Belgiëgelooft dat een krachtig Noordatlantisch Bondgenootschap van primordiaal
belang blijft om onze veiligheid te garanderen.De Atlantische solidariteit blijft dus ook voor de
toekomst essentieel voor de partners aan beide zijden van Atlantische Oceaan.
Onze Noordamerikaanse vrienden hebben ook hun deel van het vredesdividend geïnd, vooral
in de vorm van de grootschalige terugtrekking van troepen uit Europa. De vermindering van
het aantal hier gestationeerde troepen kan echter niet einde] doorgaan, als men de
betrokkenheid van de Verenigde Staten in Europa op termijn niet in gevaar wil brengen.
Daarom verheugt het mij dat president Bill Clinton zich heeft verplicht tot de instandhouding
van een 100.000 man sterke troepenmacht in Europa.
Tweemaal in de twintigste eeuw hebben Amerikaanse en Canadese soldaten met de in: van hun
leven bewezen dat zij bereid zijn onze veiligheid te waarborgen. Wij zuL die solidariteit nooit
vergeten. Deze bereidheid kwam recent nogmaals tot uiting toen wij de NAVO om steun en
garanties verzochten voor de UNTAES-operatie (operatie in het kader van de UN Transitional
Administration for Eastern Slavonia) onder Belgisch commando in Oost—Slavonië .
Solidariteit mag uiteraard geen éénrii tingsverkeer zijn. Daarom draagt ons land dan ook
verhoudingsgewijs veel bij tot alle belangrijke vredeshandhavingsoperaties die de laatste jaren
zijn opgezet.
( NAVO Kroniek - November 1996, )
Erik Derycke
Minister van buitenlandse
zaken van België
BENELUX en Belgisch - Franse samenwerkingsovereenkomsten.
De " Admiral BENELUX " samenwerkingsovereenkomst, die officieel op 7
februari 19 werd geïnstalleerd, bevestigt de nauwe samenwerking die
reeds vele jaren tussen < Nederlandse en Belgische marine bestaat.
Deze overeenkomst voorziet in een effectiever gebruik van de
bestaande middelen, terwijl het hoge operationele niveau dat door
beide marines is bereikt in stand blijft. Het voorziet in één
commando, waarin de nationale operationele maritieme commando's van
beide landen zijn geïntegreerd, met operationeel bevel over alle
operationele eenheden van beide vloten. Binnen dit raamwerk is
Admiral BENELUX belast met de gezamelijke planning van operationele
activiteiten van beide vlote: en met de uitvoering van paraatheidsactiviteiten.
De Belgisch - Franse Marine Samenwerkingsovereenkomst, ondertekend
door de Frans-en Belgische ministers van defensie op l oktober 1996,
heeft eveneens ten doel de samenwerking die reeds lang tussen deze
twee landen bestaat, te intensiveren en een officieel karakter te
geven, vooral wat betreft de training van officierei en
onderofficieren en logistiek. Deze overeenkomst biedt nieuwe
mogelijkheden op operationeel gebied en stelt Belgische en Franse
schepen in staat samen te trainen en opereren.
De BENELUX Deployable Air Task Force (DATF) -overeenkomst,die op 25
september 1996 werd ondertekend, voorziet in samenwerking tussen de
luchtmacht van België en Nederland en de Luxemburgse landmacht, met
speciale aandacht voor crisisbeheersingsoperaties. In principe zal
DATF gebruikt worden voor operaties ter ondersteuning van de vrede
onder auspiciën van de VN.OVSE, NAVO, of de WEU. De verschillende
nationale troepen zullen echter in staat blijven hun nationale taak
uit te voeren en blijven voldoen aan hun internationale
verplichtingen. De DATF is modulair van structuur, afhankelijk van
de beoogde militaire taken en politieke doelen.
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De overeenkomst is voornamelijk gericht op operaties waarvoor een snelle inzet
van middelen door de Belgische en Nederlandse luchtmacht nodig is, ondersteund
door een ideale mix van complementaire middelen en te land beschermd door elementen van de Luxemburgse Publieke Strijdmacht.
Bron : Gebaseerd op gegevens van het Belgische Ministerie van Defensie.
NAVO Kroniek - November 1996.

KONINGSDAG 1996: uitreiking "Medaille van de Ex-onderofficier".
Boven : Charles VERBAND! krijgt het ereteken opgespeld door
ere-voorzitter J. CKRISTIAENS.
Onder : Maurice LASON wordt vererenerkt door nationaal
voorzitter H, MARAITE.

13.
++ NA EEN STERFGEVAL ++.

(vervolg)
IV. Bijzondere Gevallen.
A. Overlevingspensioen wegens diensten in de privé sector of in
Zaïre.
1. Diensten volbracht in de privé sector.
- als werknemer in de privé sector verkreeg betrokkene een
pensioennummer (vermeld op de identiteitskaart),
- bij overlijden wordt de identiteitskaart afgegeven op het
gemeentehuis,
- de gemeente verwittigt de Nationale Dienst voor Pensioenen,
die, op haar beurt, de nodige formulieren voor pensioen
aanvraag aan de weduwe zal overmaken,
- meestal dient men zich te wenden tot het gemeentebestuur
voor het bekomen van het pensioen wegens diensten in de privé
sector.
2. Diensten in Zaïre.
- in de privé sector :
- de wetgeving in dit verband is zeer ingewikkeld,
- zo spoedig mogelijk contact opnemen met "Het Algemeen
Beheer van de Dienst voor Overzeese Veiligheid, Louisalaan 194, 1050 Brussel,
- de aanvraag aangetekend verzenden.
- in de openbare sector :
- de overledene kan dienst gedaan hebben bij de "Openbare
Weermacht" of bij het "Administratief Kader in Belgisch
Congo",
- de aanvraag voor het "koloniaal pensioen" mag men samen
met de brief
"pensioenaanvraag" versturen aan het
Ministerie van Financiën, Administratie der Pensioenen,
Koloniale Verzekeringskas, J. Jacobsplein 10,1000 Brussel.
B. Weduwerente van Strijder 1940-1945.
1. Renten strijder 40-45 :
- indien de overledene een rente bekwam omdat hij deelnam aan de
18-daagse veldtocht, of behoorde tot de Belgische
Strijdkrachten in G.B., Frankrijk, Marokko, Tunesië, of
deel uitmaakte van het Bataljon Korea, of het Expeditie
korps van het Koloniaal Leger, of krijgsgevangene, politiek
gevangene, erkend weerstander, ontmijner, enz., kan de weduwe
onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op deze (gedeeltelijke) rente.
2. Voorwaarden :
- de echtgenoot is gevallen in de strijd, gefusilleerd door de
vijand, overleden in gevangenschap of, overleden ingevolge
een oorlogsfeit binnen de termijn van één jaar te rekenen
van de datum van terugkeer in zijn haardstede,
- zo de echtgenoot niet overleden is in de hiervoor opgesomde
omstandigheden, moet hij diensten of een gevangenschap tellen
die aanleiding geven tot het toekennen van een strijdersrente
of gevangenschapsrente berekend op basis van ten minste 2
semesters of, l semester + 90 dagen of, een gevangenschap als
politiek gevangene die voor het berekenen van de rente in aanmerking kan komen.
- de weduwe moet aan volgende voorwaarden voldoen :
- de ouderdom van 45 jaar hebben bereikt, niet hertrouwd zijn noch
gescheiden van tafel en bed noch uit de echt gescheiden,
- in de gevallen opgesomd onder §2 (2e voorwaarde), moet het
huwelijk één jaar hebben geduurd en aangegaan zijn binnen
de 5 jaar na de terugkeer van de echtgenoot in de haard
stede en in elk geval vóór 01 JUL 61.
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3. Aanvraag van de Rente :
- een "Aanvraag om de Rente voor de Weduwen van de Oorlog 40-45"
aan de Administratie der Pensioenen sturen,
bij te voegen :
4.

een uittreksel geboorteakte van de weduwe,
een uittreksel huwelijksakte,
een uittreksel overlijdensakte.
Bijzonder geval :
De echtgenoot is na de oorlog overleden alvorens te
genieten van een rente, (bv. hij had nog niet de vereiste
ouderdom of heeft verzuimd de rente aan te vragen);
In dit geval handelt de weduwe zoals voorzien in §3 hierboven
en voegt er nog de volgende dokumenten bij :
- een uittreksel geboorteakte van haar echtgenoot,
- een gelegaliseerd afschrift van elk dokument dat de
categorie waarop men aanspraak maakt bewijst.
C . De Invaliditeitspensioenen.
1. De Oorlogstijd :
Oorlogsinvaliden zijn :
- de militairen en de rijkswachters,
- de krijgsgevangenen,
- de gewapende weerstanders, die invalide geworden zijn
ingevolge een oorlogsfeit, een ongeval of ziekte
(schadelijk feit) opgelopen in gevangenschap of bij het
uitoefenen van hun militaire of burgerlijke plicht tijdens
de oorlogsperiodes, te weten :
- de tweede wereldoorlog, mobilisatie inbegrepen,
- de oorlog in Korea,
- de deelname aan de reddingsoperaties in het voormalig
Belgisch Congo.
2. De Vredestijd :
De militairen van het actief en reserve kader, de
rijkswachters en gewetensbezwaarden die, bij het uitoefenen
van hun taak in vredestijd, een schadelijk feit hebben
geleden. De invaliditeitspensioenen uit vredestijd worden
volgens dezelfde principes vastgesteld als de
invaliditeitspensioenen uit oorlogstijd en zijn gelijk aan
80% van deze laatsten.
3. Forfaitaire invaliditeitspensioenen :
- aan de krijgsgevangenen die minimum 60 jaar oud zijn en
gedurende tenminste l jaar vastgehouden werden : 10%,
- aan de krijgsgevangenen die gedurende l jaar deel hebben
uitgemaakt van een kommando "Mijnen en Groeven" : 20%,
- aan de politieke gevangenen die gedurende tenminste 6
maanden vastgehouden werden : 20%.
Deze
forfaitaire
invaliditeiten
kunnen
niet
onderling
gekumuleerd worden. Zij kunnen wel toegevoegd worden aan de
andere invaliditeiten.
D. De Begrafenisvergoeding.
Door de wet van 30 april 1958 werd een fonds opgericht waarbij ook aan de titularis van een rustpensioen van
rijksambtenaar, een begrafenisvergoeding aan de echtgenote
wordt uitgekeerd. Deze vergoeding is gekoppeld aan het
indexcijfer.
E. Tot Slot.
Onze leden kunnen steeds beroep doen op het Bestuur van
de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van
Oostende voor hulp bij een overlijden.

15,
Nieuwe Uniformen voor de LANDMACHT.
Een delegatie van de vier militaire vakbonden heeft op 10 DEC'96,
actie gevoerd vóór het Elisabeth-kwartier in Evere.
Het ging om de algemene ontevredenheid over de toekomst, het inkrimpen van het legerbudget, de afvloeiingen en ... de nieuwe
uniformen voor de Landmacht.
Omtrent die uniformen is al heel wat te doen geweest.
Een reporter van VOX, het militair weekblad, ging met de Stafchef
van de Landmacht, Luitenant-Generaal R. MAES, praten. Uit het gesprek met G.S. bleek dat niemand zijn (haar) kledij uit eigen zak
zal moeten betalen.
De officieren betalen met centen uit hun maandelijkse kledij toelage
De onderofficieren, korporaals en soldaten krijgen hun kledij via
het puntensysteem.
Het basispakket voor een mannelijk onderofficier zal 11.500 punten
kosten. Hij krijgt er jaarlijks 10.000.
Hij mag echter negatief gaan met een spreiding van 4 jaar om te
vermijden dat hij niets anders meer zou kunnen kopen.
Alle militairen zullen vanaf l mei 1998, voor alle officiële gebeurtenissen, de nieuwe kledij moeten dragen. Tijdens een overgangsperiode van 2 jaar zullen beide, oude en nieuwe tenue, door
elkaar kunnen gedragen worden.
Van Kolonel SBH G. HERTOGHE verscheen een rechtzetting omtrent de
problematiek van de nieuwe uniformen in de nationale pers onder de
titel, "Nieuwe Uniformen geen Modekriebel". Velen onder ons zullen
het gelezen hebben.

R . V. L
•o-o-o-o-

KONINGSDAG 1996: Groepsfoto van de leden die met de Medaille van
de Ex-Onderofficier" werden onderscheiden
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DAGREIS NAAR BEVERLO & BERINGEN.
Op Donderdag 25 September '97.
Wij gaan op 25 SEP 1997 naar Beverlo, (museum van het militair kamp)
en naar Beringen, (museum van de mijnstreek).
1. De opstapplaatsen :
- nr. l : Visserijschool J. Bauwens, Mercatorlaan, Oostende;
- nr. 2 : Afrit E40, Lac van Loppem.
2. Dagindeling :
- 07.00u. : Vertrek opstapplaats nr. 1.
(Indien meer dan 50 personen, dan 2 autobussen).
- l0.00u.
Verwelkoming in het Kultureel Centrum van Leopoldsburg,
Geleid bezoek aan het Museum van Beverlo.
- 12.30u.
Middagmaal : soep - hoofdschotel - dessert - koffie.
- 14.00u.
Vertrek richting Beringen.
- 14.30u.
Bezoek aan het Mijnstreekmuseum onder de leiding
van een bevoegde gids, (duur : l½ u).
- 17.15u.
Vertrek richting Gent, St. Martens Latem.
- 19.00u.
Avondmaal in 't Pompierke, (hesp - frieten - krudit.).
- 20.30u.
Vertrek richting Brugge - Oostende.
3. Deelname in de kosten : 1100r. Inbegrepen zijn : drinkgeld van
de chauffeur, toegangsprijs musea,
middagmaal en avondmaal, (dranken
niet inbegrepen).
4. Uiterste datum voor inschrijving : 11 september 1997.
5. Inschrijving en betaling.
- Bij de penningmeester, T. DEHAEMERS
K.M. Ex-onderofficieren, Nieuwlandstraat 21, 8400
Oostende. Rekening nr. 000-0146912-54.
- Gelieve op de strook te vermelden : Dagreis Beverlo.
Opstapplaats nr. ...
- Inschrijvingen zijn slechts geldig na betaling.
-o-o-o-o-oNota van confrater Jean MOERMAN aan de voorzitter André BARGEN :
André,
Hierbij gevoegd een voorstel van een "buitenlucht organisatie" voor
onze vereniging.
Zoals je ziet heb ik een paar puntjes opengelaten die door het bestuur
moeten beslist worden.
Datum (a) : een of meerdere beurten in Apr., Mei, Juni, Juli of Aug.
Prijs : De prijs voor de gids, (ganse namiddag), is vastgesteld door de
Federatie van de Gidsenkringen van West-Vlaanderen en bedraagt 1.500fr.
Deelname in de kosten door de deelnemers : .... Inschrijvingen : een
week vóór datum (a) a.u.b. Ik ben steeds bereid om over dit voorstel te
praten.
Collegiale groeten, Jean.

. "BUITENLUCHTORGANISATIE."
OOSTENDE "Anders Bekeken".
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Nadat onze vereniging reeds de westzijde van Oostende verkend
heeft, (de Atlantikwall, domein Raversijde) , nodigen wij u
uit om op 15 april of 6 mei, naar keuze, de oostzijde van onze
stad te bezoeken en te leren kennen.
Dit bezoek zal gebeuren onder de leiding van onze confrater Jean
MOERMAN, lid van de Oostendse gidsenkring "Lange Nelle".
Veel van onze leden denken de "Oosteroever" te kennen maar, er is
de jongste jaren zoveel veranderd en de nabije toekomst is er
alleen naar een bevestiging van.
Voor dit bezoek, waarvoor wij op u allen rekenen, sommen wij even op
:
- het visserijdok,
- de vismijn,
- de sluizen,
- de slipway,
- de vergane glorie van de Oostendse scheepswerven,
- de vuurtoren,
- het vuurtorendok met zijn "kerkhof",
- de Halve Maan,
- de radartoren,
- enz ..........
Maar het hoofdaccent van de rondleiding ligt bij het Fort Napoleon,
in volle restauratie en gelegen in het centrum van een nieuwe
toeristische zone.
Duur van het bezoek : 2 uur.
Deelnane in de kosten : 50fr. p/p.
R.V. : om l4.00u. ter hoogte van de vismijnkantien, (ruime parking),
waar wij na het bezoek, bij een "natje en een droogje", kunnen
nagenieten van deze buitenuitstap.
Inschrijvingen dienen te gebeuren op de ledenvergadering van 10 APR,
of telefonisch bij de feestleider John VERPOUCKE, (059) 50.35.47.,
ten laatste tegen 8 APR, voor het bezoek van 15 APR, en vóór 30 APR
voor het bezoek van 6 MEI.
Het aantal deelnemers wordt beperkt : 25 per rondleiding.
-o-o-o-o-oJean MOERMAN doet een Oproep!
Langs deze weg doet J.M. een beroep op uw aller medewerking.
"Hebt u ergens op zolder of in de kelder, of in een schoendoos,
postkaarten, foto's, tijdschriften of eender welke documentatie
over Groot-Oostende, inbegrepen Stene, Zandvoorde, Raversijde en de
Vuurtorenwijk, of over Wereldoorlogen I en II, dan zou dit mij
helpen om mijn kennis en documentatie over Oostende aan te vullen.
Dank op voorhand."
-o-o-o-oPOSTZEGEL MET ONZE BLAUWHELMEN.
Vanaf 10 maart 1997 wordt een nieuwe postzegel van 17fr. te koop
gesteld die hulde brengt aan onze Belgische blauwhelmen.
Op de postzegel staat een dia van Fernand DOMANGE, fotograaf
bij het militair weekblad "VOX".
17.
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HET BESTUUR VAN BELGIË.
A. Ons land telt zes parlementen:
1. Het Federaal Parlement met
a. Kamer van Volksvertegenwoordigers (150 leden),
b. Senaat (71 senatoren).
2. De Vlaamse Raad (124 leden).
3. De Brusselse Hoofdstedelijke Raad (75 leden).
4. De Franse Gemeenschapsraad (94 leden).
5. De Waalse Gewestraad (75 leden).
6. De Duitstalige Gemeenschapsraad (25 leden).
B. Dus hebben wij zes regeringen:
1. De Federale Regering (Premier + 14 ministers en x staatssecrt. ).
2. De Vlaamse Regering (11 leden).
3.
4.
5.
6.

De
De
De
De

Franse Gemeenschapsregering (4 lenen).
Waalse Regering (7 leden).
Duitstalige Regering (3 leden).
Brusselse Regering (5 leden).
IN

MEMORIAM.

Gabrielle DEFOOR.
Op 29 november 1996 is mejuffrouw Gabrielle DEFOOR te
Oostende overleden. Zij werd geboren te Borgerhout op 18
juli 1902 en is dus 94 jaar geworden.
Saraen met haar broer, voorzitter-ter-ere Octaaf DEFOOR,
verbleef zij in het rusthuis "De Duinpieper" op de
Vuurtorenwijk waar zij van een gelukkige oude dag genoot.
Mejuffrouw DEFOOR was ere-directrice van de Oostendse
Vercamer-school. Zij was onze oudste sympathisanten en was,
tot haar gezondheid het niet meer toeliet, steeds op onze
bijeenkomsten aanwezig.
Vele leden hadden eraan gehouden om, samen met de
voorzitter, op de uitvaartdienst van vrijdag 6 december
'96, aanwezig te zijn.
Aan Octaaf DEFOOR en de familie, nogmaals onze innige deelneming.
Albert NOTREDAME.
Onze vorige secretaris, Albert NOTREDAME, voorzitter van
het Koninklijke Verbond van de Veteranen van Z.M. koning
Albert I, is op maandag 10 februari 1997, ten grave
gedragen.
Confrater NOTRDAME werd op 15 december 1911 te leper geboren
en is op 4 februari '97 te Oostende overleden.
Na zich vele jaren ingezet te hebben voor onze vereniging,
nam hij in 1985 ontslag als secretaris. Hij was een zeer
plichtsgetrouw bestuurslid waarop nooit tevergeefs beroep
werd gedaan.
Albert NOTREDAME werd onder grote belangstelling, vooral
vanuit de vaderlandslievende verenigingen onder de leiding
van voorzitter G. VAN BRANTEGHEM van VOSVAMO, ten grave
gedragen in de St. Katharinakerk.
Onze innige deelneming aan de familie.

