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IN ”HET KONINGINNEHOF”.
Het is de gewoonte geworden dat onze vereniging, de laureaat van de
prijs "Ex-onderofficieren van Oostende" aan de beste leerling in de
lichamelijke opvoeding en de sport, bij de K.S.O.O.nr.2 te Zedelgem,
uitnodigt op een lunch.
Zo werden op 10 maart 1997 de laureaat 1996, SGT. V. VAN LOKEREN, de
Schoolcommandant, Lt.Kol. P. DEMEESTER en de Korpsadjudant, AJM. E.
VAN LOO, welkom geheten in ons lokaal. De ontvangst had plaats in de
grote zaal van "Het Koninginnehof" en na een drink en kennismaking,
werd er plaats genomen aan tafel.
Voorzitter BAROEN sprak het gezelschap toe, als volgt :
Kolonel,
"In naam van het bestuur en onze aanwezige leden, wens ik U, de
korpsadjudant en "last but not least" onze laureaat van de 50e
promotie, welkom te heten in ons lokaal.
Onze Koninklijke Maatschappij werd 110 jaar geleden gesticht
en wij zijn de oudste vaderlandslievende vereniging hier te
Oostende.
Een aantal jaren terug zijn wij, na overleg met een van uw
voorgangers, Lt.Kol. SOMERS, gestart met het overhandigen van een
trofee aan de beste leerling in de lichamelijke opvoeding en de
sport van de school. Het jaar daarop werd deze laureaat dan
uitgenodigd op een van onze ontspanningsnamiddagen.
De aanwezigheid van een zo jonge onderofficier, doet ons
terugdenken aan de tijd van toen. Aan de vervlogen jaren. Goede
jaren. Wij hopen dat onze laureaat, Vincent, een blijvende herinnering zal meenemen aan ons samenzijn. Hij heeft kunnen vaststellen dat zelfs na de actieve loopbaan, de onderofficieren nog
aan elkaar gehecht blijven.
De opleiding en begeleiding in de Scholen voor Onderofficieren hebben grotendeels bijgedragen dat in onze vereniging nog
altijd hoofdzaak zijn :
- trouwheid aan het vorstenhuis en het vaderland,
- vriendschap onder elkaar.
Om te eindigen wens ik Vincent VAN LOKEREN succes en geluk
toe voor' de toekomst."
Kolonel DEMEESTER sprak ons enkele woordjes toe. Hij dankte ons voor
de uitnodiging en de belangstelling voor de School van Zedelgem,
nu Koninklijke School geworden. Hij gaf ons uitleg over de huidige
werking van de inrichting waar men onderofficieren vormt, (zie ook
blz. 7).
Na een smakelijke lunch namen de genodigden afscheid met de belofte
volgend jaar, zo mogelijk, terug te komen naar deze ontmoeting .

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

1. Ledenvergaderingen.
De Ex-onderofficieren van de afdeling Oostende vergaderen elke
2de donderdag van de maand, uitgezonderd juli en augustus, om
14.30u., in hun lokaal "Het Koninginnehof", Maria-Hendrikapark
te Oostende. Indien het voor u moeilijk is om zonder vervoer
naar de vergadering te komen, laat zulks weten aan een van de
bestuursleden die zal trachten een oplossing te vinden.
- Donderdag 15 MEI 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spel : "Bingo",
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 12 JUN 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht "Sport op gevorderde Leeftijd" door CDT. NIJS,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 11 SEP 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht door confrater G. VANDERCRUYSSEN,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 9 OKT 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- spreekbeurt"De Gerechtelijke Dienst" door Procureur
des Konings de h. J.M. BERKVENS,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 13 NOV 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- voordracht : "De Belgische Zeevisserij" door HoofdingenieurDirecteur bij het Ministerie van Landbouw de h. L. MAERTENS,
- 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 IS.OOu. Verantwoordelijke : confr. J.
VERMEYLEN (tel. 059/70 94 09).
- 9 JUN - 30 JUN - 21 JUL - 11 AUG - l SEP - 22 SEP - 13 OKT
3 NOV - 24 NOV - 15 DEC.
3. KONINGSDAG .
Zaterdag 15 november 1997.
2.

3.
JAARVERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ EX-ONDEROFFICIEREN
VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 1996.

Traditiegetrouw brengt de secretaris van onze maatschappij u een
overzicht van de werking ervan, gedurende het voorbije jaar. Dit
gebeurt tijdens de statutaire vergadering.
In 1996 waren er 10 ledenvergaderingen, 17 etentjes, 2 dagreizen en
diverse andere aktiviteiten.
Op 11 JAN 96 zijn wij het jaar '96 begonnen met een nieuwjaarsreceptie met liefst 157 aanwezigen. Van een succes gesproken !
Op 6 FEB 96 kregen we zeer vlotte uitleg van mensen van de
Nationale Bank over het maken (en namaken), van bankbiljetten. 90
leden waren tegenwoordig.
Onze statutaire vergadering ging door op 14 HAR 96. Etienne DEWULF
werd verkozen voor het bestuur, terwijl Fernand CUYPERS, Lodewijk
THEYS en Theo DEHAEMERS werden herkozen. De heren SALLIAU en
VERHARDE hielden een spreekbeurt over de "Oostendse Brandweer".
Wij telden 125 aanwezigen.
Op 11 APR 96 was er opnieuw grote drukte in "Het Koninginnehof". 115
van onze mensen waren opgekomen om Roland DESNERCK uitleg te horen
geven over de "Oostendse Uitdrukkingen".
Donderdag 9 MEI 96 kwamen we opnieuw samen met 75 om de voorzitter
van het Rode Kruis - afdeling Oostende, te aanhoren omtrent het
ontstaan en de werking van dit wereldverspreid organisme.
Op 13 JUN 96 was er, traditioneel, "bingo" voor de 85 aanwezigen.
Een nieuwe start na de zomer, op 12 SEP 96, met een spreekbeurt van
confrater Willy BOMBEEK over de weerkunde. Grote belangstelling
want, 125 aanwezigen !
Op 10 OKT 96 bracht de heer CAESSTECKER, oud-directeur van het
K.tf./I.B.I.S . , een voordracht over deze merkwaardige instelling. 77
mensen waren opgekomen.
De Dienst voor Toerisme van de stad Brugge, was bij monde van de
heer DRUBBEL, directeur, aan het woord op 7 NOV 96, voor 85 toehoorders .
En op 12 DEC 96, einde van ons kultureel programma 1996, met onze
confrater Jan DREESEN. "Nederlands, Taal van de Scheepvaart", werd
bijgewoond door 92 aanwezigen.
Dank zij 4 ledenvergaderingen met meer dan 100 mensen aanwezig,
komen we aan een gemiddelde aanwezigheid van 102 !
De andere aktiviteiten :
Op de eerste plaats natuurlijk Koningsdag. Zoals steeds een groot
succes. Er waren 174 deelnemers aan het banket met uitreiking van de
"Medaille van de Ex-onderofficier" aan 19 leden.
Er y-ras een dagreis op 14 MEI 96 naar het "Paleis der Natie" te
Brussel en "Het Koninklijke Museum voor Midden-Afrika" te Tervuren.
We waren met 84.
Op 25 SSP 96 bracht de K.M. der Ex-onderofficieren van Oostende een
bezoek aan de Koninklijke School voor Onderofficieren nr. 2. Na de
Middag werd ook Brugge bezocht.
De prijs voor de beste leerling in de lichamelijke opvoeding en
de sport bij de Onderofficiersschool te Zedelgem, ging naar KPL.
KBOO Vincent. VANLOKEREN. Secretaris Raymond VAN LOOCKE, (what's
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in a name), overhandigde het mooie beeldje op het schoolfeest van
25 JUL 96.
Aan de laureaat 1995, boden wij op 29 JAN 96, een lunch aan in
ons lokaal, samen met de schoolcommandant en de korpsadjudant.
Te Brussel, op de vergaderingen van het federaal bestuur, zijn de
voorzitter en de penningmeester, steeds aanwezig om onze
vereniging te vertegenwoordigen.
Op alle vaderlandslievende plechtigheden van het VOSVAMO, zijn de
voorzitter, vaandeldrager en bestuursdelegatie, aanwezig.
Ook v/aren we talrijk vertegenwoordigd op het banket van de
sectie Tongeren op 5 OKT 96 en de sectie Gent op 20 OKT 96.
De voorzitter gaat, meestal vergezeld van de vaandeldrager,
naar de vergaderingen van VOSVAMO.
Het tijdschrift "De Klaroen" verscheen in 1996 op tijd en stond,
t.t.z. om de 3 maanden. De secretaris-redacteur kon op de
medewerking rekenen van velen. Niet alleen bestuursleden hebben
het voorbije jaar hulp geboden maar ook Jan DKÈESEN, Torn CASIER,
Kol. Gilbert HERTOGHE, Germain SPYSSCHAERT, Yvan VANSTEENE, de h.
B. SCHNÉTTLER en Maurice DSJONCKHEERE. Mijn verontschuldigingen
aan die mensen die ik eventueel vergeten ben. Dank zij allen
verscheen ons tijdschrift respectievelijk op 18 - 20 - 18 - 20
bladzijden.
De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde te Oostende werd door
onze vereniging bezocht op 15 en 22 MAR 96.
In MEI 96 werd aangesloten bij de Marine-club.
Op 3 OKT 96 vergaderde het bestuur een laatste maal in "De
Drie Sleutels". Bij stemming werd beslist, voortaan, zijnde
vanaf 29 OKT 96, samen te komen in de "St. Michel", eveneens
gelegen in de Jozef II-straat.
In het jaar 1996 kregen we versterking van 17 nieuwe leden,
gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, 15 van de
Landmacht en 2 van de Marine:
- in Jan
Willy BOMBEEK, Bruno VEEKENS en Georges MAES;
Feb
Pierre PAUWELS en Jean-Marie SIMONS;
Mar
Fernand LAGAST;
Apr
Jack DELANGHE en R. TOURNOY;
Jun
Achil MICHEL en Joannes BLYWEERT;
Aug
Roland DE BRABANDER;
Okt
Roger VANSTEENKISTE;
Nov
Yves GRYSON en André MEERSSEMAN;
Dec
Werner HOPPE, Paul SMETS en Georges VANBRANTEGHEM
(last but not least, want voorzitter van VOSVAMO en de
K.N.F. der Oorlogsvrijwilligers).
Wij kenden het verlies, wegens overlijden, van de volgende leden:
Alfons HAEGHEMAN, 89 jaar, lid sedert MEI 1947 !
Gerard WILLEMYNS, 75 jaar, trouwe sympathisant,
Elisabeth MANGODT, 80 jaar, weduwe van Frans VANMAELE.
Onze gelden zijn in goede handen bij Theo DEHAEMERS. Van hem
krijgt u nu een overzicht van de toestand van onze kas.
Dank u voor uw aandacht !
(Zoals voorgelezen pp de vergadering van donderdag 13 maart 1997,
door desecretaris).
-o-o-o-o-o4.

5.
LEDENVERGADERING VAN 13 maart 1997.
Na iedereen welkom te hebben geheten, vraagt de voorzitter één
minuut stilte voor de overledenen en bijzondere gedachte voor
confrater Roger VAN DAELE, overleden op 9 maart
De feestleider neemt het woord en stelt de heren SALLIAU en
VERHAERDE van de Oostendse brandweer voor.
Om te beginnen toont de brandweerploeg ons dia’s die aansluiten op
hun voordracht van 1996.
Deze maal gaat over de brandpreventie in de woning. Per jaar komen
in België ongeveer 100 mensen om het leven door brand, zegt Lt.
SALLIAU.
Hiervan komen 80 om in de woning. De oorzaken zijn te
vinden bij: onverschilligheid, onvoorzichtigheid, onwetendheid en
opzet. In volgorde komt brand het meest voor in de keuken, de
woonkamer en de slaapkamer.
Roken, gasflessen, strijken en andere elektrische apparatuur, T.V.
en verwarming houden het meeste gevaar in.
Lt. SALLIAU geeft vervolgens raad met betrekking tot: T.V.-brand,
frietketelbrand, beveiliging van de badkamer, gevaar op zolder en
bij de barbecue. Roken in bed is voor de brandweermensen totaal uit
den Boze!
Hij besluit met het tonen van apparatuur zoals de onbrandbare deken
En 2 types CO detectors.
Op het einde van de spreekbeurt worden vragen gesteld.
John bedankt de 3 opgekomen brandweerlui met wat lijkt op een klein
brandblusapparaat in geschenkpapier. Er is veel applaus voor de
spreker en zijn ploeg.
Hierop volgen de pannenkoeken en wafels en worden de
tombolabiljetten door Christianne aan de man gebracht.
Inschrijvingen voor de dagreis naar Mechelen, worden nu door
penningmeester Theo, opgetekend.
Bij de verkiezingen zijn er geen verrassingen: Charley VERBAND!
wordt tot nieuw bestuurslid gekozen, terwijl SOMERS, VAN LOOCKE en
VERPOUCKE worden herkozen voor een nieuw termijn van 3 jaar.
De secretaris leest het jaarverslag 1996 voor en de penningmeester
brengt ons op de hoogte van de geldelijke toestand van onze kas.
Hieromtrent geeft de voorzitter nog een kort woordje uitleg en
bedankt de beide bestuursleden.
André BAROEN behandelt daarna de komende activiteiten zoals daar zijn:
- de begrafenis van Roger VAN DAELE op 14 MAR 97 om l0.00u
- de herdenkingsplechtigheid bij het graf van Lt. BEAUPREZ op
15 MAR 97 om 15.00u.
- andere activiteiten die men kan terugvinden in het zopas verschenen tijdschrift “De Klaroen”, nr. 2/97.
John VERPOUCKE heeft het over de dagreis naar Mechelen, waarbij het
belangrijk is dat alle deelnemers hun naam en identiteitskaartnummer laten kennen. Hij verwijst daarna ook naar het voorstel van
confrater Jean MOERMAN voor een bezoek aan de Oosteroever.
Dan volgt de tombola om de vergadering te besluiten. Vanaf 17.20u.
gaan de 105 aanwezigen naar huis.
-o-o-o-oUw Plaats voor KONINGSDAG: Gelieve bij inschrijving voor het banket
Van Koningsdag (15 NOV 97), te melden aan de feestleider, bij wie
U aan tafel wenst te zitten. Het maakt hem (John) de indeling der
plaatsen makkelijker.
5.

6.
LEDENVERGADERING VAN 10 APRIL 1997.
Na het welkomstwoord van de voorzit ter, werd er traditioneel, een
minuut stilte gehouden voor onze overleden leden.
Onze feestleider John stelde de spreker van de dag voor, de heer
Roland DESNERCK, voor velen van ons, geen onbekende. De heer
DESNERCK melde ons dat het de 5de maal is dat hij voor ons een
spreekbeurt geeft.
Voor een Oostendse vereniging was hij gevraagd geweest een spel te
organiseren aan boord van de car-ferry, "Prins Philip" dit ter
gelegenheid van de laatste reis naar Ramsgate. Vandaag wou hij voor
ons hetzelfde doen. Hij brengt ons enige woorden dialect met drie
mogelijke antwoorden - oplossingen. Aan de deelnemers aan de
wedstrijd om de juiste keuze te doen, namelijk, oplossing a, b of
c. Eén punt voor een juiste antwoord.
Tussen de 14 woorden uit het Oostendse dialect, enkele voorbeelden.
-

Blankenbergse rekening,
poepkot,
flekken,
verpoesteren,
patatten met postkaarten.

Tot de eerste prijzen behoorden een"0ostends Woordenboek',' en een
paar boeken, "Wablief", werken van de spreker en zijn echtgenote.
Om 15.50u. werd een pauze gehouden, koffie-break met pannekoeken
en wafels.
Tombola-biljetten werden door John aan de man gebracht.
Om 16.20u., start van het administratief gedeelte, met de komende
aktiviteiten en het voorlezen van het verslag van de vorige vergadering, (13/03/97).
Onze feestleider sprak nogmaals over de reis naar Mechelen op
22 mei en het bezoek aan de oosteroever van onze stad op 06 mei.
Voor deze rondleiding is confrater Jean MOERMAN onze gids.
De bestuursleden Etienne DEWULF en Julien VERMEYLEN namen dan de
leiding van het trekken van de tombola op zich.
Op deze zonnige namiddag mogen we tevreden terugblikken op een
zeer geslaagde ledenvergadering. Wij waren net 85 aanwezigen.
-o-o-o-o-o-De "Octaaf Toneeltrofee".
In het contactblad voor oud-leerlingen van het Koninklijk Atheneum van
Oostende, "Den ATHENEE", verscheen in maart '97, een mooie foto van
Voorzitter-ter-ere Octaaf DEFOOR, bij de prijsuitreiking van de
"Octaaf Toneeltrofee".
Blijkt dat past-president DEFOOR de deken is,van de oud-leerlingen van
het Atheneum van Oostende.
R.V.L.
-o-o-oNIEUWE LEDEN.
De volgende gewezen onderofficieren zijn toegetreden tot de vereniging
803.

MELIS

Jean

ADJ.

b.d.

(L.M.)

804.

DUVIVIER

Paul

IOM.

b.d.

(Z.M.)

Hartelijk welkom ! Graag uw aanwezigheid op de aktiviteiten.
-o-o-o6.
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KONINKLIJKE SCHOOL VOOR ONDEROFFICIEREN NR. 2
Allesbehalve Werkloos !

In de scholen voor kandidaat-onderofficieren zijn de promoties
gevoelig gekrompen door de rekruteringsrem.
De scholen van Zedelgem en Dinant hebben niet veel meer om handen
besluiten sommigen! Een beetje overhaast want vorig jaar kregen zij
nieuwe opdrachten.
De Schoolcommandant, Lt.-Kol. P. DEMEESTER, bracht ons hiervan op de
hoogte tijdens zijn korte toespraak op de laureaat-lunch van 10
maart 1997, in het "Koninginnehof".
De herstructurering van de strijdkrachten heeft natuurlijk zijn
invloed op de behoefte aan onderofficieren. De Divisie Gevechtssteun heeft zich ingezet om de opdrachten van de Scholen voor
onderofficieren te herzien, teneinde de gemeenschappelijke vorming
voor alle onderofficieren van de Landmacht, te standaardiseren.
Op termijn zullen deze scholen, voor een groot deel, voor de gemeenschappelijke militaire vormingen van alle onderofficieren van de
Landmacht instaan.
Alle kandidaten BI zullen er een aanvullende militaire opleiding en
cursus 'evaluatiegesprek' krijgen.
Een voorbereidingsfase voor het toelatingsexamen is weggelegd voor
de kandidaten BM (adjudant-chef).
Ook nog de cursus MIF (militaire instuctiefase) is voorzien voor de
vorming tot sectiecommandant en de militaire vorming (MVOO)voor de
kandidaat-beroepsonderofficieren.
Eerst moeten enkele problemen van de baan: wijziging van het
reglement over de loopbaan van onderofficieren (G9), aanpassing van
de infrastructuur van de scholen, versterking van het team
onderrichters, enz.
De Scholen voor Onderofficieren zullen ook instaan voor de eigenlijke toelatingsexamens van de kandidaten BM, alhoewel nog niet
helemaal vaststaat dat deze scholen het examen zelf zullen organiseren
De nieuwe opdrachten schudden de organisatie van de scholen dooreen.
De voormalige Compagnie Leerlingen heet voortaan 'Cel A3+'. Er komt
een nieuwe 'Cel B1-BM' en een 'Cel LOS'. Een Cel Methodologie zal
de kwaliteit van het onderricht verzekeren.
Uit dit alles blijkt dat de vorming van onze opvolgers, zelfs bij
een afgeslankte Krijgsmacht, in goede handen blijft. Daar zijn wij,
gewezen onderofficieren, zeer tevreden om.
(R.V.L. met hulp van VOX)
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KONINGSDAG : ZATERDAG 15 NOV 1997.
De Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende, viert
dit jaar KONINGSDAG op de dag zelf !
Een eucharistieviering is niet voorzien gezien een Te Deum wordt
opgedragen in de dekenale kerk zoals de traditie het wil.
Onze leden
worden uitgenodigd deze speciale kerkdienst talrijk bij te wonen.
Gelieve tijdig de dag- en weekbladen te raadplegen voor het juiste
uur.
Het verder programma is als volgt.
- 12.30u.
: Onthaal in "Het Koninginnehof" voor het aperitief
& traditionele toast aan Z.M. de Koning.
- 13.00u.
: Banket met volgend menu :
- Aperitief aangeboden door de directie van "Het
Koninginnehof", (zie ook 12.30u.).
- Gerookte Zalm en Heilbot net een Vinaigrette
van Sjalotjes en Radijs
- Velouté met Garnituur van Aspergepunten
- Eendefilet met Sinaasappelsaus en Gebakken
Mandarijntjes
- Biscuittaart
- Dame Blanche
- Mokka naar believen.
Dranken zijn niet inbegrepen maar, aangepaste wijnen worden aan
democratische prijzen beschikbaar gesteld.
Er wordt ten dans geleid met het orkest "Love Dream".
De tombola zal ook dit jaar van waardevolle prijzen voorzien zijn.
Voor deelname aan het feestmaal wordt een bijdrage gevraagd van
1.200fr. p/p. Inschrijving slechts geldig na betaling.
Schrijf tijdig in want het aantal plaatsen is beperkt. Uiterste datum
voor inschrijving : l NOV 1997.
Dit feest staat in het teken van het 110-jarig bestaan van de
Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende,
gesticht op l November 1887 !
Zorg dat je er bij bent en stort op ons rekeningnummer
000-0146912-54
Nieuwlandstraat 21
8400 Oostende.
Men kan ook inschrijven bij de penningmeester, Theo DEHAEMERS, op
de ledenvergaderingen tot 9 OKT 97.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve de strook onderaan, in
te vullen en aan confrater DEHAEMERS te laten geworden.
De rechthebbenden worden eraan herinnerd, dat het ereteken van onze
federatie, "Medaille van de Ex-Onderofficier", op het banket zal
uitgereikt worden.
Ik ondergetekende .................................. wens deel te
nemen aan het banket t.g.v. KONINGSDAG op 15 NOV 97. Hij zal
vergezeld zijn van .. personen. Er zijn .... dames . Ik betaal
heden per overschrijving - storting - contant de som van ........ fr
zijnde 1.200fr X .... personen.

OOSTENDE ANDERS BEKEKEN.

9.

De weergoden waren de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende niet gunstig gezind op dinsdag 6 mei '97.
Wij hadden een wandeling op het programma met vertrek om 14.00u. en
o.l.v. confrater Jean MOERMAN gids van de "Lange Nelle" gidsenkring. Deze aktiviteit heette "Oostende Anders Bekeken", (zie "De
Klaroen", nr. 2/97 blz. 17).
Wij kwamen samen in de kantien van de vismijn, op de oosteroever
van de Oostendse haven gelegen.
Vanaf 13.30u. kwamen de eerste wandelaars toe, om in afwachting
van de start, een koffie te drinken. Buiten stond een sterke bries
uit het noorden ons op te wachten en het was koud.
Jean nam het besluit om zijn inleiding in de kantien te geven,
kwestie van de deelnemers (26),niet vroegtijdig aan weer en wind
bloot te stellen.
Vooreerst gaf hij ons een brokje geschiedenis van Oostende, vanaf
830 tot heden. Over de bezettingen, Napoleon BONAPARTE de vistreinen en de "cirque", naar de benne en de pangel, het ontstaan van
de oude en nieuwe Vuurtorenwijk, tot de teloorgang van onze
zeevisserij.
Toen namen wij onze eigenlijke start richting sluizencomplex en
net op tijd om de catamaran "Diamant" te zien buitenvaren. Dan kwam
de slipway aan de beurt en de teloorgegane scheepswerf (1992) nabij
de vuurtoren, "SEGHERS". Vervolgens de van ver te ziene "vi>rtorre"
of "Lange Nelle" en de baggervloot van "DECLOEDT", al langs de niet
zo beroemde "Pico", uitgebrande Portugese M.S.O.
De hoofdbrok van onze wandeling was natuurlijk het "Fort Napoleon
Gebouwd in 1814, is het slechts kort ten dienste geweest van de
Franse keizerlijke troepen. Wij maakten een rondgang onder leiding
van onze gids die in het bezit was van de nodige sleutels. Het dak,
de binnenplaats en de verschillende zalen werden bezocht en de
nodige uitleg gegeven. De restoratie is volop aan de gang dank zij
een comité dat zich hiervoor inzet en waarvan onze Jan DREESEN en
Freddy HUBRECHSEN stuwende krachten zijn.
Na een blik op de "Halve Maan" en de "Sulferstok" hebben wij opnieuw de warmte van de vismijnkantien opgezocht voor het "natje en
het droogje". Jammer, het droogje was er uitverkocht (droogvis),
maar het werd toch een zeer prettig onderonsje alvorens naar huis te
gaan.
Dank u Jean MOERMAN ! Dit wandelingetje is zeker voor herhaling
vatbaar. Alleen moet het weer wat meezitten. Proficiat aan de 26
moedigen die weer en wind trotseerden !

Korpsadjudant ADJ.
MAJ. E. VAN LOO, was
aanwezig op de lunch
van 10 MAR 971 in
"Het Koninginnehof".
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10.
Het Overlevingspensioen.
Enkele Vragen na onze :Reeks__ ++ ..NA EEN STERFGEVAL ++.
Wat is het Overlevingspensioen ?
Het is de uitkering die de nabestaanden van een overleden
militair maandelijks ontvangen, welke de aard van het overlijden
ook was. Om het te krijgen moet u het aanvragen ! Het wordt
aangevraagd langs de Sectie Personeel als de gestorvene in
actieve dienst was, of via de Administratie der Pensioenen van
het Ministerie van Financiën indien de militair niet meer in
actieve dienst was.
Wie kan u helpen bij de samenstelling van het dossier ?
Naast de organisaties waarbij de overledene was aangesloten, (Exonderofficieren, V.K.G. Zeemacht, R.N.S.B., Oorlogsvrijwilligers,
Oud-Krijgsgevangenen,....enz.), bestaat er een organisatie van
de overheid : Het Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van
Militairen.
Aan wie kan het Overlevingspensioen worden toegekend ?
Er bestaan drie categorieën van rechthebbenden :
- de langstlevende echtgenoot;
- de uit de echt gescheiden echtgenoot;
- de wezen.
Een samenwonende partner kan geen aanspraak naken op een overlevingspensioen.
Hoelang moet het huwelijk hebben geduurd ?
On recht te hebben op een overlevingspensioen moet het huwelijk
minstens één jaar voltrokken zijn. Dat is de basisregel.
Zijn er uitzonderingen ?
Ja : hij of zij heeft eveneens recht op de uitkering indien :
- uit het huwelijk een kind geboren werd;
- het koppel op het moment van het overlijden een kind ten
laste had (er kindergeld voor ontving);
- een kind geboren wordt binnen de 300 dagen na het overlijden;
- het overlijden een gevolg is van een ongeval;
- het overlijden een gevolg is van een beroepsziekte.
Zijn er beperkingen bij de toekenning ?
Ja : het overlevingspensioen van de langstlevende echtgenoot die
jonger is dan 45 jaar, is beperkt tot de minimum uitkering,
behalve wanneer ze voor meer dan 66% gehandicapt is of een
kind ten laste heeft. Speciale gevallen zijn ontelbaar.
En als de 1.1. echtgenoot hertrouwt ?
Na een nieuw huwelijk komt er een einde aan de uitbetalingen
vanaf de dertiende maand na het huwelijk.
Kan een overlevingspensioen gecumuleerd worden ?
Een overlevingspensioen kan niet gecumuleerd worden met vervangingsinkomsten zoals een werkloosheidsuitkering of een
invaliditeits- of ziektetoelage. Als de rechthebbende zelf al een
rustpensioen trekt, wordt het overlevingspensioen verminderd.
Welke rechten heeft de gescheiden echtgenoot ?
Een gescheiden echtgenoot die niet hertrouwde, moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als een 1.1. echtgenoot. De berekening
vertrekt van het aantal jaren dat de overledene tijdens zijn
loopbaan getrouwd was.
10.

11.
OM MENSENLEVENS.
Reeds jaren opereren onze militairen op vreemde bodem.
Op 24 maart '97, vertrokken 600 para's naar Afrika want, daar zijn
onze landgenoten (alweer) in gevaar.
Nog naar eens want, volgens de pers, is dit voor de zesde keer. Ons
land stuurde troepen naar ginds om mensen te evacueren in : 1960,
1964, 1978, 1991, 1993 en nu in 1997. Ook in 1979 werd het 2de
Bataljon Commando's uitgestuurd met steun van de A961 'Zinnia' om
er eventueel op te treden.
Een wijze commissie buigt zich inmiddels over het Rwanda-dossier,
waarbij de dood van 10 para-commando's wordt behandeld.
En wat doet onze regering ?
Op 22 maart, op het begrotingsconclaaf, kondigt zij af dat één
miljard zal worden bespaard op ....... Ja, goed geraden, op Defensie!
Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de Maastricht-normen.
Zo is het. Alles moet buigen voor die zogeheten normen. Dat door deze
besparingen het leven van onze troepen meer en meer in gevaar komt,
schijnt de bewindvoerders weinig belangrijk.
Spijtig dat geen enkele onder hen, het ooit heeft moeten waarmaken, on
op vreemde bodem aan een reddingsoperatie deel te nemen. Met die
ervaring zou men inzien hoe dom dergelijke besparing eigenlijk is.
Onze para's kregen veel kritiek voor wat in Somalië gebeurde. Het
militair gerecht moet zich omtrent deze feiten uitspreken en de
eventuele schuldigen straffen.
De manschappen die naar Kongo vertrokken kregen deze gedragsregels voor
hun vertrek.
1. Het land waar u opereert is geen bezet land en België heeft dit
land NIET de oorlog verklaard. Gedraag u gedisciplineerd.
2. U dient een neutrale houding aan te nemen in etnische rivaliteiten
en vermijd elke verwikkeling.
3. Het recht van wettige zelfverdediging mag u evenwel steeds
uitoefenen.
4. Belgische en buitenlandse burgers mogen niet tegen hun wil geëvacueerd worden.
5. Respecteer de burgerbevolking, neem geen gijzelaars.
6.

Behandel slachtoffers van gewelddaden humaan en respectvol.
Bied hen bescherming.
7. Kou personen niet zonder grondige reden aan.
8. Behandel aangehouden personen humaan. Bescherm ze tegen mis
handeling of pijniging. Vergewis u ervan dat ze de nodige
medische verzorging krijgen indien nodig.
9. Verzorg en bescherm gewonden, zowel van bevriende als vijandige
troepen.
10. Respecteer de burgerlijke goederen.
11. Neem geen oorlogstrofeeën mee.
12. Stoot de lokale bevolking niet voor het hoofd door uw houding.
Respecteer lokale zeden en gebruiken.
13. Voorkom en meld elke inbreuk tegen het Internationaal Humanitair
Recht.
14. Neem niet deel aan zwarte-markt praktijken.
-o-o-o-o-o-
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Kioskconcerten Koninklijke Stadsharmonie
WAPENPLEIN.
11
18
22
29
06
08
13
20
21
27

MEI 1997
MEI
JUN
JUN
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL
JUL

11.00u.
11.00u.
20.30u.
20.30u.
20.30u.
20.30u.
20.30u.
20.30u.
20.30u.
20.30u.

03 AUG
05 AUG
10 AUG

20.30u.
20.30u.
20.30u.

12
17
19
24
31

20.30u.
20.30u.
20.30U.
20.30u.
20.30u.

AUG
AUG
AUG
AUG
AUG

(n.a.v. 11 juli-viering VI. Repertoire)

ACHTURENPLEIN.
03 AUG uur nog te bepalen; concert n.a.v. de Toog- en Tafel
Happening.
PAULUSPLEINTJE.
Datum en uur nog te bepalen.
BRASSERIECONCERT in het Feest- en
05 DEC

Kultuurpaleis.

21.00u.

BANKET van de Koninklijke Stadsharmonie, zaal "Ten Stuyver".
14 DEC
12.00u.
Deze informatie werd ons verstrekt door confrater Fernand CUYPERS,
dirigent-kapelmeester van de K. Stadsharmonie.
-o-o-o-o-oVanwege de VOORZITTER : André BAROEN wenst confrater Julien
VERMEYLEN en vrouw Nelly, hartelijk te bedanken voor de organisatie
en de inzet van de lunch ter ere van de laureaat "Prijs K.M. Exonderofficieren van Oostende"| op 10 maart 1997. Zijn dank gaat ook
naar alle aanwezige leden die er aan hielden het etentje bij te
wonen.

-o-o-o-o-o-
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HET KONINKLIJK MILITAIR INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING.
Alles wat in ons land met sport te maken heeft, vindt zijn oorsprong
in het leger.
De oudste officiële Belgische instelling voor lichamelijke opvoeding
is namelijk een militair instituut : de op 22 december 1885 opgerichte
"Ecole Normale d'Escrime", voorvader van het K.M.I.L.O.. Het instituut
heeft zijn vormingen continu aangepast aan de evoluerende opleidingsen trainingsmethodes.
België is één van de eersten om de nodige structuren te ontwikkelen
voor lichamelijke opvoeding en sportbeoefening.
Al in 1046 trekt een commissie naar Parijs om
er het systeem
"Amoros" te bestuderen. Deze gymnastiek bestaat
uit verschillende
spectaculaire fysieke oefeningen, sommige zelfs
gevaarlijk en verschijnt al snel in de Brusselse scholen.
In 1854 komt het theoretische en het praktische onderricht van de
gymnastiek bij Koninklijke Besluit op het programma van de normaalscholen. Zes jaar later geven Ex-onderofficieren de lessen ook in de
middelbare scholen en in de athenea.
In 1895 neemt de school de naam aan van "Ecole Normale de
Gymnastique et d'Escrime" : E.N.G.E, De lessen gym zijn gebaseerd op
de methode van Ling, respect voor de wetten van het menselijk
lichaam en de anatomische en fysiologische wetten. De lessen zijn
progressief opgebouwd en spreken alle spiergroepen aan.
In 1914 wordt de ENGE ontbonden en in 1919 opnieuw opgericht. Na
een grondige reorganisatie krijgt de school de naam M.I.L.O.
In 1939 volgt weer een ontbinding. Na het einde van WO. II komt er een
provisoire "School voor Fysieke Opleiding" in Doornik maar in 1946 nog
mimi: deze school de plaats voor een nieuw MILO dat zijn intrek neemt
in het kasteel van Battel bij Mechelen.
Op 15 februari 1947 verhuist het MILO naar Eupen.
In 1960 krijgt het de titel van Koninklijk Instituut.
üe .opvoedende gymnastiek van Ling haalde de overhand in alle scholen en
instellingen. Tegenwoordig zijn er echter nieuwe stromingen die zich
baseren op de Franse en Zweedse methodes, gecombineerd met het beste
uit de wetenschap, de pedagogie en de psychologie.
De huidige opdracht van het K.M.I.L.O. is officieren en o/officieren
vormen en specialiseren ia lichamelijke opvoeding en sport ten voordele
van de Strijdkrachten. Het instituut steunt tevens de training van de
nationale militaire ploegen, Sinds kort doen militaire athleten ook
regelmatig beroep op het KMILO voor hun mentale voorbereiding,
(sophrologie).
Het instituut verstrekt verschillende vormingen:
- cursus hulp-instructeur, (zes weken);
- cursus instructeur L.O. & S. (één jaar);
- cursus officier-leraar en meester in de L.O. (zes maanden);
- cursussen van korte duur : initiator schermen, assistent-schermmeester, schermmeester, trainer atletiek, zwemmen, arbitrage,
ongewapende zelfverdediging .............
Het kader telt zo-vat 80 militairen waaronder zes officieren en zeventien onderofficieren LOS. De rest houdt zich bezig met de gebruikelijke
administratieve taken.
Het K.M,I.L.O. beschikt over een uitgebreide sportbibliotheek en een
drukkerij waar de cursussen geproduceerd worden. Sinds 15 februari 1997
is het KMILO 50 jaar ia EJPEN,
(VOX) 13.

14.
Bedrijfsvoorheffing op het Pensioen.
In 1996 hebben velen van ons het pensioen nogal drastisch zien
verminderen. Dit was het gevolg van de nieuwe maatregelen met
betrekking tot de bedrijfsvoorheffing op de pensioenen. Deze
maatregelen kwamen er dank zij het K.B. van 14 december 1996 en het
K.B. van 11 januari 1997 (toepassingsregels op het K.B. van 14
december '96).
Het percentage van de bedrijfsvoorheffing wordt, ingevolge de
nieuwe maatregelen, vanaf l januari '96, vastgesteld op grondslag
van het totaal pensioenbedrag en overeenkomstig de belastingschalen
vermeld in het wetboek van inkomstenbelasting.
Dit percentage van de bedrijfsvoorheffing dat vanaf l januari 1996
wordt ingehouden op het pensioen, is derhalve berekend op basis van
de som van de pensioenen die u en eventueel uw echtgenote, genieten.
Indien de inkomsten van de echtgenote lager zijn dan 12.500fr.
bruto, (10.000fr.netto), per maand, dan kan men, op voorwaarde
dat men het aanvraagt, een vermindering van 5.000fr. per maand
bekomen van de bedrijfsvoorheffing.
Het volstaat derhalve dat, wanneer men in de voorwaarden verkeert
men een aanvraag dient te richten aan :
De Administratie der Thesaurie,
Centrale Dienst der Vaste Uitgaven,
Kunstlaan 30,
1040 Brussel.
(Tel. 02/23337054).
Een fotocopie van het laatste aanslagbiljet van de belastingen, moet
worden bijgevoegd.
Alhoewel de bedrijfsvoorheffing steeds zo juist mogelijk moet
vastgesteld worden, is het onmogelijk die voorheffing aan elke
concrete situatie aan te passen. Zij is in feite slechts een
voorlopige heffing die, bij regularisatie, (volgens uw aanslagbiljet), zal worden (gedeeltelijk) terugbetaald indien mocht
blijken dat zij de werkelijke belasting overtreft.
Voor meer informatie hieromtrent kan men zich wenden tot het
inlichtingenbureau :
Financiecentrum,
G. Vincke-Dujardinstraat 4,
Lokaal 228,
8000 Brugge.
(open op dinsdag)
(Tel. 050/32 07 43 toestel 359).
Telefoonnummers die u van nut kunnen zijn bij verdere contacten :
- Rustpensioenen :
Overlevingspensioenen :
Burgerlijke :
Burgerlijke
02/ 2103753
Onderwijs
2103743
Financiën
02/ 5485870
Militaire
2103798
VL. Gemeenschap
5485880
Parastatale
2103756
Magistratuur
5485880
Gemeentelijke
2103763
De Post
5485875
Koloniale pensioenen
2103645
Kerkbedienaren
5485880
Parastatale
5485877
Vergoedingspensioenen :
Gemeentelijke
5485887
beginletter A tot L 2103633
Militaire
2103612
beginletter M tot Z 2103627
Onderwijs
secretariaat
2103714
beginletter A tot FRA
5485831
Overige (centrale)
5485711
beginletter FRE tot SH
5485837
beginletter SI tot Z
5485841
Begrafenisvergoeding 2103794
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Lunch in "Het Koninginnehof" ter Ere van SGT. K.B.0.0
Vincent VAN LOKEREN, laureaat 1996 van de Prijs "K.M.
Ex-onderofficieren van Oostende voor Lichamelijke
Opvoeding" bij de K.S.0.0. nr„ 2,
IN

MEMORIAM.

Roger VAN DAELE.
Onze vereniging heeft een trouw lid en zeer
goede vriend verloren.
Roger VAN DA.SLE is op 9 maart 1997 te
Oostende overleden,
Hij was een van onze meest trouwe leden en wij
hebben hem, met pijn in ons hart, zien
wegkwijnen, ten prooi aan .een zware ziekte.
Roger was een zeer graag geziene scheepsmaat die
door jong en oud gewaardeerd werd om zijn
hulpvaardigheid en vriendschap. Hij werd te
Ramskapelle geboren op 30 maart 1929'.
Voor zijn vrouw, Andrea ÏHEUNYNCK, was hij een
lieve echtgenoot en voor haar, is zijn heengaan,
een zware slag.
Hoger VAN DAELE was lid van de Koninklijke
Maatschappij der Ex-onderofficieren afdeling
Oostende, sedert 15 september 1987 met.
stamnummer 621 .
Bij de begrafenis op 14 maart.1997 in de St. Jan’s kerk, was een
grote opkomst van vrienden en collega's, die een laatste groet
wilden brengen aan een schoon mens, die ons al te vroeg heeft verlaten.
Wij wensen Mevrouw A. VAN DAELE - THEUNYNCK veel sterkte toe
nogmaals onze innige deelneming.

en
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IN MEMORIA
Overleden (Gewezen) Onderofficieren.
BARBIER
Roger
Lendelede
1928
BRIXIUS
Hubert
Brussel
1911
BROOS
Leopold
Kaggevinne
1920
DECOSTER
Louis
Wezembeek-Oppem 1913
BERT
Georges
Bassevelde
1931
JANSSENS
Louis
Leuven
1913
CAMPS
Albert
Waterloo
1915
MOREL
Aimé
Turnhout
1920
SCHANDER
Praxé
Turnhout
1928
DEKNUYDT
Fernand
Brugge
1924
BERUUS
Georges
Doornik
1918
CURVERS (DELOPO) Elvire
Oostende
1923
GAUSSMANN (COSEMANS) Hilde
Hasselt
1932
BIZET
Emile
Wezembeek-Oppem 1912
JANSSENS
Frangois
Grimbergen
1943
TAELMAN
Philemon
Geel
1923
DEHONDT
Joseph
leper
1920
VERMEIRE
Georges
Spa
1941
LOOF
Michel
Doornik
1921
SANDIJK
Liliane
Brugge
1934
DEVOLDER
Alberic
Meulebeke
1921
VAN PUYMBROECK
René
Doornik
1921
GOELEVEN
Leopold
Meisbroek
1910
HONINCKX
Theophile
Brussel
1927
ROEKAERTS (DEBRUYN) Paula
Tienen
1923
MALICE
Armand
Nivelles
1912
DESPREZ
Alphonse
Rixensart
1916
BERREWAERTS
Roger
Leuven
1922
GILTAY
Henri
Romsee
1934
VERHEYDEN
Jean-Jacques Veldegem
1933
VANGROOTEL
Jean-Marie
Waremme
1959
NOCQUET
Raymond
Biercée
1925
HOOSTENS
Charles
Lier
1922
VAN VUCHELEN
Georges
Scherpenheuvel 1907
DIRCKX
Jean
Vielsalm
1913
DE METSENAERE
Albert
Turnhout
1924
PIJNENBURG
Joseph
Opglabeek
1917
RENIERS
Louis
Tienen
1928
BUELENS
Louis
Jamet
1924
CLAEYS
Léon
Brugge
1913
DORVAL
Louis
Mons
1918
DE CONINCK
Maurice
Oostende
1903
BOONEN
Medard
Nieuwerkerken
1916
DEJONGH
Louis
Torhout
1942
DEGRIM
Alfons
Brugge
1910
HUCHON
Marcel
Jumet
1919
GARA
Robert
Brussel
1904
LERWITH
Henri
Trooz
1892
JANSSENS
Frans
Edegem
1910
BOURGOIS
Klaas
Brugge
1918
HUYBRECHTS
Armand
Westende
1931
VAN DEN BROEK
Willy
Borgerhout
1914
VERMAELEN
Felix
Holsbeek
1916
DREESEN
Jan-Jacob
Hasselt
1904
ADRIAENS
Romaine
Scherpenheuvel 1912
DELMOITIE
Robert
Brussel
1912
DOTHEE
Leon
Gemmenich
1935
PUT
Denis
Koersel
1932
TEUGELS
Pierre
Elewijt
1931
COURTOIS
Jean
Brussel
1922
LEMAIRE
Jean
Brussel
1911

-

24/04/96
07/02/96
09/04/96
30/04/96
02/05/96
10/05/96
20/05/96
24/03/96
27/03/96
20/05/96
15/04/96
24/05/96
15/05/96
07/09/96
07/09/96
13/06/96
03/09/96
14/08/96
04/09/96
11/08/96
26/09/96
17/09/96
08/10/96
06/06/96
21/10/96
07/05/96
21/04/96
31/10/96
05/11/96
05/11/96
19/11/96
19/11/96
02/12/96
10/12/96
22/08/96
26/11/96
03/12/96
11/12/96
29/12/96
14/12/96
20/12/96
25/12/96
02/01/96
30/12/96
05/01/97
04/01/97
08/01/97
20/01/97
20/01/97
17/01/97
30/01/97
07/02/97
16/01/97
15/01/97
14/02/97
07/02/97
04/02/97
08/02/97
13/01/97
25/12/96
27/12/96

