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HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER.
Beste Vrienden,
Tijdens deze zomerperiode werden wij getroffen door
het smartelijk verlies van echtgenoot, echtgenote of familielid
bij enkele van onze leden.
De vereniging biedt langs deze weg nogmaals haar diep
medeleven aan de getroffen families.
Aan diegenen die een heelkundige ingreep hebben
ondergaan, wensen wij een snel herstel toe.
De zomer die in juli een povere start nam, bracht ons
sedert begin augustus, dagelijks zeer hoge temperaturen (25 tot
30°). Vandaag, wanneer ik dit schrijf op 19 augustus, voorspelt
men dit nog tot het einde van de maand.
Ik hoop en ik ben ervan overtuigd dat jullie allemaal
uitgerust en onbekommerd terug zullen deelnemen aan onze
activiteiten vanaf de maand september.
Op l november 1997, bestaat onze vereniging 110
jaar. Dit zal bijzonder gevierd worden op ons jaarlijks banket van
15 november, dit jaar toevallig op Koningsdag zelf !
Op 11 oktober worden wij terug verwacht op het
jaarfeest van onze zusterafdeling te Tongeren. Ik hoop te mogen
rekenen op veel deelnemers. Meer hierover in dit tijdschrift.
Ik wens jullie nog een verder aangenaam verlof toe en
in naam van onze Koninklijke Maatschappij dank ik alle leden,
weduwen, sympathisanten en adverteerders voor de blijvende steun en
vriendschap.
A. BAROEN
-o-o-o-

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
tweede donderdag van de maand, uitgezonderd juli en augustus,
om 14.30u., in hun lokaal "Het Koninginnehof", Maria-Hendrikapark, te Oostende. Voor wie het moeilijk is om naar de vergadering te komen, laat zulks weten aan een der bestuursleden,
die voor een oplossing zal zorgen.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ---

- Donderdag 9 OKT 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- spreekbeurt "De Gerechtelijke Dienst" door Procureur des
Konings J.M. BERKVENS,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 13 NOV 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- spreekbeurt "De Belgische Zeevisserij" door
HoofdingenieurDirecteur bij het Ministerie van Landbouw L. MAERTENS,
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 11 DEC 97 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- spreekbeurt "De Luchthaven van Oostende" (?),
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 8 JAN 98 :
- verwelkoming door de voorzitter, nieuwjaarswensen,
- verslag en mededelingen,
- nieuwjaarsreceptie met animatie,
- speciale tombola.
- Donderdag 12 FEB 98 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De R.M.T. en/of De Mercator" door de h. W.
DEFLOOR, commandant op rust RMT.,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 12 MAR 98 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- spreekbeurt "Het OCMW-Oostende" door de h. H. SEYS van
de OCMW-raad.
- verslag en mededelingen,
- koffietafel en tombola.
2. Etentjes in "Het Koninginnehof".
Samenkomst om 12.30u. voor het aperitief (niet in de prijs inbegrepen), aan tafel om 13.00u.. Na het eten is er gelegenheid
om kaart of bingo te spelen. In 1998 : 12 JAN - 2 FEB - 23 FEB
- 16 MAR - 6 APR - 27 APR – 17 MEI - 8 JUN - 29 JUN - 17 AUG
- 7 SEP - 28 SEP – 18 OKT - 9 NOV - 30 NOV en 21 DEC.
3. Koningsdag.
In 1998 vieren we het feest van ons Vorstenhuis op zaterdag
14 november.
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LEDENVERGADERING VAN 15 MEI 1997.
De aanwezige leden worden door de voorzitter welkom geheten.
Bestuursleden J. SOMERS en R. VAN LOOCKE zijn verontschuldigd. Een
ogenblik stilte werd in acht genomen voor ter nagedachtenis van onze
overleden leden.
De voorzitter melde de aanwezigen dat het programma van de namiddag
diende gewijzigd te worden, gezien de spreker, CDT. NIJS van de 2e
S.0.0. van Zedelgem, wegens zending, niet aanwezig kon zijn. Er
werd getracht op korte termijn een andere gastspreker in te lassen,
maar zonder resultaat.
Bijgevolg werd besloten een extra bingo-namiddag in te lassen.
Eerst het administratief gedeelte :
- het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen en
goedgekeurd;
- het bezoek "Oostende anders bekeken", onder de leiding van
confrater J. MOERMAN, was, niettegenstaande het slechte weer,
een succes, er waren 26 van de ingeschreven leden opgekomen.
Onze dank aan Jean MOERMAN voor zijn inzet ten bate van onze
vereniging!
- de komende activiteiten :
- 20 Mei : vergadering VOSVAMO,
- 22 Mei : dagreis naar Mechelen,
- 05 Jun : bestuursvergadering, 9 Jun : etentje,
- 12 Jun : ledenvergadering.
- nieuw aangesloten lid : Paul DUVIVIER.
Toen werd de bingo gespeeld met 20 prijzen.
Gedurende de koffie-break werden de tombola-loten aan de man
gebracht door Mv. CUYPERS. Omstreeks 17.00u. werd de tombola
getrokken onder de leiding van Frans PUYSTIENS en Fernand CUYPERS.
-o-o-oLEDENVERGADERING VAN 12 JUNI 1997.
75 leden werden welkom geheten door de voorzitter.
De bestuursleden R. VAN LOOCKE en J. VERPOUCKE werden
verontschuldigd,
Het verslag van de vorige vergadering werd voorgelezen.
De reis naar Mechelen met bezoek aan de zegeldrukkerij en het
speelgoedmuseum was een succes! Van deze reis verschijnt een
uitvoerig verslag verder in dit nummer van de hand van confrater
Willy VANDEN-BERGHE.
Voor de reis naar Beverlo en Beringen gelieve men zich tijdig in te
schrijven. Deze uitstap gaat door op 25 SEP 97, inschrijvingen
worden ingewacht tot 17 SEP. Voor meer inlichtingen wordt verwezen
naar de "KLAROEN", nr.2/97, blz. 16.
Verdere activiteiten :
- 17 Jun
vergadering VOSVAMO,
- 28 Jun
feest Verbroedering 3 - 23 - 33 en 53 Linieregimenten,
- 30 Jun
etentje,
- 21 Jul
viering Nationale Feestdag,
- 24 Jul
schoolfeest Zedelgem,
- 07 Aug
vergadering bestuur,
- 11 Sep
ledenvergadering.
Vervolgens werd overgegaan tot de afroeping van het bingospel.
Om 17.00u. trekking van de tombola.
Na een ogenblik stilte ter nagedachtenis van de overledenen, wenste
de voorzitter iedereen een aangenaam verlof toe.
Tot weerzien op de ledenvergadering van 11 SEP 97.
-o-o-o3

HERDENKINGSPENNINGEN EEUWFEEST.

4.

Het bestuur heeft in 1987, ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan (1887-1987),van de Koninklijke
Maatschappij der Oostendse Ex-onderofficieren, een serie van
drie herdenkingspenningen, goud, zilver en brons, laten maken.
Alle drie hebben dezelfde afmetingen : 5 cm. doormeter, 0,5cm.
dik en een gewicht van 60gr.
Beschrijving : - Goud : verguld brons; prijs : 500fr.
- Zilver : verzilverd brons; prijs : 400fr.
- Brons : geplatineerd brons; prijs : 350fr.
- Op de beeldzijde de afbeelding van Koning BOUDEWIJN, zicht
links, blootshoofds, met in rondschrift "BALDVINUS REX
BELGARUM". .
- Op de keerzijde twee lauwertakken in kransvorm, met
midden in volgende tekst in vier lijnen: 1887 - 1987 KON.
MAAT. EX-ONDEROFFICIEREN OOSTENDE.
Nog in voorraad: - goud 3, zilver 9, brons 4.
Een unieke herdenkingspenning is een mooi bezit, om als
uitzonderlijk aandenken, te bewaren.
Opgelet, deze penningen worden niet meer hermaakt.
Het is een bijzonder geschenk voor u zelf, of voor iemand waar u om
geeft, zomaar als verrassing!
Bestuurslid, materiaalmeester Frans PUYSTIENS, stelt zich
graag tot uw dienst voor verdere inlichtingen en verkoop.
F. PUYSTIENS.
-o-o-oKONINKLIJKE SCHOOL
VOOR
ONDEROFFICIEREN
24 Juli 1997 : Schoolfeest.
Dit jaar was de eer aan
ceremoniemeester-feestleider John VERPOUCKE om ons te
vertegenwoordigen op de uitreiking van de diploma's en de
proclamatie bij 2KSOO te Zedelgem.
De autoriteiten werden in de feestzaal ontvangen door de commandant,
Luitenant-Kolonel P. DEMEESTER, Daarna nam de Koninklijke
Muziekkapel van de Marine de muzikale inleiding voor haar rekening.
Het Belgisch Volkslied werd gezongen door het koor van de School .
De Schoolcommandant hield vervolgens een toespraak over de werking
van de instelling.
Daarna werden de diploma's uitgereikt aan de 50Prom gevolgd door de
uitreiking van de Zilveren Palmen.
Na een zeer gesmaakt optreden van het koor van de School volgde een
uiteenzetting "Beheersingsleren" door de 2Comd en de deken der leerkrachten.
SDT. KBOO VAN DE MERCKT, 51Prom A2/I, laureaat Lichamelijke
Opvoeding en Sport, kreeg zijn prijs uit handen van John VERPOUCKE
in naam van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van
Oostende. Kwam daarna nog een optreden van de K. Muziekkapel van de
Marine en het koor die een daverend applaus in ontvangst mochten
nemen.
Op de receptie aangeboden door de School werd nog menig woordje nagepraat
J. VERPOUCKE.
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PART-TIME EN AFVLOEI
BIJ DE KRIJGSMACHT.
De ministerraad heeft beslist, dat militairen binnen kort,
deeltijds kunnen gaan werken. Zij kunnen daarbij kiezen tussen
een 4/5de job en een halftijdse job. Het recht op deeltijdse
arbeid wordt ingevoerd voor een periode van drie jaar.
Een halftijdse job kan alleen voor militairen op maximum 5
jaar van hun pensioen.
Militairen die voor een internationale of intergeallieerde dienst
werken komen niet in aanmerking.
Om bepaalde operationele redenen, kunnen bepaalde militairen uitgesloten worden van de toepassing van deze maatregelen.
Tijdens zijn vrije tijd is de militair, "in werkelijke dienst,
maar met verlof".
Het part-time heeft geen invloed op de (twee)-jaarlijkse
wedde-verhogingen, noch op de pensioenen.
Het commando kan de maatregel hetzij onmiddellijk intrekken, of,
tijdelijk schorsen wegens operationele noodzaak, en - mits een
vooropzeg van drie maanden - ook voor deelneming aan cursussen,
beroepsexamens, grote maneuvers, humanitaire operaties ....
Een 4/5de job betekent dat de betrokken militair kiest voor vier
werkdagen per week in plaats van vijf. Wie 4/5de werkt, krijgt
80% van zijn wedde plus een vaste maandelijkse toeslag van
2.829fr. (bruto en geïndexeerd).
Vanaf vijf jaar voor zijn pensioen kan de militair ook halftijds
gaan werken. Van dat ogenblik af komt hij niet meer in aanmerking
voor bevordering, tenzij het om een "automatische" anciënniteitsbevordering gaat.
Wie halftijds werkt, krijgt een halve wedde en een
maandelijkse toeslag van 11.940fr. (bruto en geïndexeerd).
Met uitzondering van de officieren en onderofficieren van de
technische korpsen van de Medische Dienst, kunnen officieren en
onderofficieren die minimum 15 jaar dienst hebben, een loopbaanonderbreking van maximum vijf jaar aanvragen, gesplitst in twee
periodes van respectievelijk drie en twee jaar. Op elk ogenblik
van deze loopbaanonderbreking zal de militair die het wenst, opnieuw in werkelijke dienst heropgenomen worden. Tijdens deze
periode mag hij/zij een job uitoefenen. De periode van loopbaanonderbreking kan in rekening worden gebracht voor het pensioen,
mits een financiële bijdrage van betrokkene vanaf het 2de jaar.
Gedurende de eerste drie jaar wordt een maandelijkse premie van
ongeveer ll.000fr. (bruto) toegekend. Vanaf het vierde jaar valt
deze premie weg.
Officieren en onderofficieren die maximum vijf jaar van de
pensioenleeftijd zijn (lagere officieren ten hoogste één jaar
!), kunnen met behoud van 80% van hun wedde (of het bedrag van
hun rustpensioen indien dit hoger ligt), in disponibiliteit
gaan. Als zij tijdens die periode een winstgevende activiteit
uitoefenen, krijgen zij slechts 75% van hun wedde.
De pensioenrechten blijven alleszins volledig behouden, alsof zij
dus effectief in dienst zijn en aan 100% betaald werden. De
disponibiliteit kan ingaan vanaf l oktober 1997 en dat tot en met
l januari 2000. Als er geen 500 officieren worden gevonden die
voor l januari '99 vervroegd willen afvloeien zou voor bepaalde
officieren de disponibiliteit verplicht kunnen worden.
(VOX).
-o-o-o-o-o5

6.
DAGREIS NAAR BEVERLO EN BERINGEN.
Donderdag 25 September '97.
Wij gaan op 25 SEP 97, naar Beverlo (Leopoldsburg) en Beringen. In
Beverlo bezoeken we het museum van het militair kamp en in Beringen
het museum van de mijnstreek. Wij reizen per bus.
1. Opstapplaatsen :
- nr. l : Mercatorlaan Oostende (Visserijschool) .
- nr. 2 : Lac van Loppem, afrit E40.
2. Dagindeling :
- 07.00u. : Vertrek opstapplaats nr.l.
- lO.OOu. : Aankomst Leopoldsburg, verwelkoming in het Cultureel
Centrum.
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 gids.
- 17.15u.
Vertrek richting Gent, St.Martens Latem.
- 19.00u.
Avondmaal in 't Pompierke : hesp - frieten - kruditeiten.
- 20.30u.
Vertrek richting Brugge en Oostende.
3. Deelname in de Kosten : 1100fr. voor het drinkgeld en de reis,
de toegangsprijs en gidsen van de musea, het
middag- en avondmaal, (dranken niet
inbegrepen).
4. Uiterste datum voor inschrijving : 11 september 1997.
5. Inschrijving en betaling :
- bij de penningmeester, T. DEHAEMERS, op de ledenvergadering
van 11 SEP 97 (uiterste datum),
- door overschrijving of storting :
rekening nr. 000-0146912-54
K.M. Ex-onderofficieren,
Nieuwlandstraat 21, 8400
Oostende.
op de strook vermelden : Dagreis Beverlo, opstapplaats nr. ...
- de inschrijvingen zijn slechts geldig na betaling.
Ik ondergetekende ...................... zal deelnemen aan
de dagreis naar Beverlo - Beringen op 25 september 1997.
Aantal personen ..... X 1100fr. = ........ fr.
Ik betaal : - contant aan de penningmeester,
- stort op de rekening van de vereniging. J
Opstapplaats : nr ......
(Handtekening):

schrappen wat niet past.

6.
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Nieuwe Regels Inzake SUCCESSIERECHTEN
voor al wie in het Vlaams Gewest Woont.
Voor het Vlaams landsgedeelte gelden sedert 1/1/97 andere regels
inzake successierechten dan voor de rest van België. De bevoegdheid
voor de tarieven en de vrijstellingen met betrekking tot de
successierechten, is sedert 1989, in handen van de Gewesten. Het
Vlaams Gewest heeft deze rechten grondig aangepakt. De nieuwe regels
zijn van toepassing op de nalatenschap van alle personen die bij hun
overlijden hun domicilie in het Vlaams Gewest hadden. Het is
inderdaad het domicilie dat bepaalt volgens welke wetgeving,
successierechten kunnen worden aangerekend. Dankzij het feit dat er
in Vlaanderen een aparte rekening wordt gemaakt voor de roerende en
de onroerende goederen, zullen daar in heel wat gevallen, voor een
identieke situatie, voortaan minder successierechten moeten worden
betaald. Moet er gevreesd worden voor een massale emigratie van
oudere personen uit Brussel of Wallonië naar Vlaanderen, om hun
erfgenamen in de mogelijkheid te stellen, minder successierechten te
moeten betalen? Dit was hoe dan ook niet de bedoeling van de Vlaamse
wetgever.
In het Vlaams Gewest wordt een aparte rekening met successierechten
gemaakt voor enerzijds de roerende en anderzijds de onroerende
goederen die worden nagelaten. Het tarief wordt telkens toegepast op
de nettowaarde van de roerende en de onroerende goederen. Net zoals
vroeger zijn schulden dus aftrekbaar, binnen bepaalde perken. Ze
mogen alleen worden afgetrokken van de onroerende goederen als het
gaat om schulden die werden aangegaan om onroerende goederen te
verwerven of te behouden.
Tot nu toe was de eerste 500.000fr. van een nalatenschap vrijgesteld
van successierechten. In Vlaanderen is die vrijstelling nu
afgeschaft en vervangen door een systeem van "belastingkrediet" voor
nalatenschappen in rechte lijn en tussen huwelijkspartners, minder
dan 2.000.000fr.
Er zijn nog slechts 3 schijven tussen huwelijkspartners en in rechte lijn:
- van O tot 2.000.000fr. is het tarief 3%;
- van 2.000.000 tot 10.000.OOOfr. is het tarief 9%;
- boven de 10.000.000fr. is het tarief 27%.
Kinderen onder de 21 jaar hebben recht op een vermindering van de
successierechten met 3.000fr. per vol jaar dat hen nog rest vóór ze
21 worden. De moeder van die kinderen heeft recht op de helft van de
vermindering waarop de kinderen recht hebben.
Een voorbeeld : stel dat een koppel twee kinderen had, een van 16 en
een van 18: dan heeft het eerste recht op een vermindering van:
4 X 3.000fr., het tweede op 2 X 3.000fr., en de overlevende
huwelijkspartner op een vermindering van 18.000 : 2 = 9.000fr.
Op dit ogenblik liggen alleen de regels vast voor nalatenschap ten
gunste van de huwelijkspartner of voor erfgenamen in rechte lijn.
Voor de andere erfgenamen staat een soortgelijke hervorming op
stapel.
(Uit Test-Aankoop) -O-O-O-OO-OCONCERTEN KONINKLIJKE STADSHARMONIE.
In ons nummer 3/97 is een kleine fout geslopen.
Op bladzijde 12: BRASSERIECONCERT in het Feest- en Kultuurpaleis.
05 DEC lezen : 20.00u. i.p.v. 21.00u.
Alvast verbeteren !
-o-o-
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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 met 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.
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GEPENSIONEERDE, U WIL BIJVERDIENEN?
Wanneer u als pensioengerechtigde beslist om nog voort te werken,
moet u dat vooraf aangeven. U kunt het vereiste formulier bij uw
gemeentebestuur verkrijgen. U moet het ingevuld bezorgen aan :
- de Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 BRUSSEL
als u een pensioen trekt uit de sector van de loontrekkenden;
- het Ministerie van Financiën, Administratie der Pensioenen,
Financietoren bus 31, Kruidtuinlaan 50, 1000 BRUSSEL als u een
pensioen trekt uit de overheidssector;
- het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen, J. Jacobsplein 6, 1000 BRUSSEL als u een pensioen
trekt als zelfstandige.
Het maximum dat u mag bijverdienen hangt af van het soort verdienste.
Voor een bijverdienste als loontrekkende moet rekening houden met uw
bruto-inkomsten. Voor een nevenactiviteit als zelfstandige zijn het de
netto-inkomsten die tellen, (het belastbaar bedrag na aftrek van de
sociale bijdragen als zelfstandige en van de beroepskosten die de
fiscus heeft aanvaard). Cumuleert u een bijverdienste als loontrekkende
met een als zelfstandige, valt u onder het maximum dat voor de
zelfstandige nevenactiviteit geldt. Voor een artistieke of
wetenschappelijke bijverdienste is er geen maximum op voorwaarde dat
de activiteit geen weerslag heeft op de arbeidsmarkt en u geen handelaar
bent.
Het maximum ligt hoger als u een kind ten laste hebt. Is het kind op l
januari van een bepaald jaar te uwen laste, dan hebt u voor heel dat
jaar recht op het hoger maximum.
Wanneer u alleen een overlevingspensioen hebt en jonger bent dan 65
jaar, mag u meer bijverdienen dan iemand met een rustpensioen. Zodar u
65 wordt, valt u op hetzelfde maximum terug.
Uw pensioen wordt geschorst wanneer uw bijverdienste ten minste 15%
boven het toegestane maximum uit komt.
Als uw bijverdienste er minder of hooguit 15% bovenuit komt, wordt uw
pensioen proportioneel verlaagd. Vb. : een overschrijding met 10% van
de maximum voorziene bijverdienste, brengt een vermindering van 10% op
het pensioen met zich mee.
Wanneer zowel u als uw huwelijkspartner een pensioen geniet, tegen het
tarief voor alleenstaanden, kan de bijverdienste van een van u beiden
alleen gevolgen hebben voor zijn/haar eigen pensioen en niet voor dat
van de partner.
DE TOEGESTANE MAXIMUMBEDRAGEN.
Overlevingspensioen (indien minimum 65 jaar) of Rustpensioen :
- loon- of weddetrekkende zonder kinderlast
282.118fr. (1)
met
kinderlast
423.177fr. (1)
- zelfstandige
zonder kinderlast
225.693fr. (2)
met
kinderlast
338.540fr. (2)
Overlevingspensioen (indien nog geen 65 jaar)
- loon- of weddetrekkende zonder kinderlast
met
kinderlast
- zelfstandige
(1) : bruto-inkomsten.

zonder kinderlast
met
kinderlast
(2) : netto-inkomsten.
9

564.235fr. (1)
705.294fr. (1)
451.387fr. (2)
564.234fr. (2)

BUSREIS

MECHELEN.

10.

Door de dagdagelijkse files op onze wegen, moesten we zeer vroeg uit
de veren. Vertrek voorzien om 07.00u. Met ex-militairen geen
probleem, om 06.55u. zette de bus zich in beweging (beroepsmisvorming !). De zon was nog niet van de partij, het was overtrokken,
grijs en redelijk fris.
Op de grote ring rond Brussel hadden we prijs en konden we een professionele truc bewonderen van onze chauffeur, om de file wat in te
korten. Afrit Militair Hospitaal en heel eenvoudig terug in de file.
Ik zal het persoonlijk maar niet als voorbeeld nemen, de wet van
Murphy indachtig, zal het bij mij niet zo soepel verlopen.
Om 08.45u. zien we voor het eerst de St. Romboutstoren, maar het
gaat naar links het industriegebied van Mechelen binnen. We staan
vijf minuten later voor het moderne complex van de Zegeldrukkerij.
Men verwacht ons en twee naamlijsten liggen klaar aan de receptie
ter ondertekening.
Een vriendelijke dame van de administratie dienst neemt de honneurs
waar en heet ons allen welkom. We kunnen direkt kennismaken met het
restaurant voor een potje koffie of thé ! Gezien het vroege
vertrekuur, een welgekomen verrassing !
Om 09.25u. krijgen we een volledige informatie over de werking en
de geschiedenis van de zegeldrukkerij door middel van een diareeks
en een videofilm. - Enkele punten ter informatie :
- de grootste werkgever van de post : + 47.000 mensen, dus een
log geheel en splitsing in "business units";
- ontwerp, uitgifte en verkoop (geen verdeling);
- geschiedenis van de postzegel : vroeger moest de bestemmeling
voor de zending betalen;
- eerste Belgische postzegel in 1848;
- de eerste postlijn kwam er tussen het station van Mechelen en
Insbruck en diende uitsluitend voor militaire informatie;
- de vroegere drukkerij was in een oude kaarsenfabriek;
- een nieuw complex in 1993 bestaande uit :
1. drukkerij,
2. restaurant,
3. verdeelcentrum voor het Vlaams Gewest,
4. depot - bevoorrading van alle soorten materieel in
gebruik bij de Post.
- l tot l ½ jaar voor het maken van een nieuwe postzegel, (40
tot 50 soorten per jaar);
- soorten druk : - hoogdruk
- diepdruk (raster diepdruk/staal diepdruk)
- vlakdruk.
De videofilm laat ons het volledig complex zien, de veiligheid in
het gebouw is van prioritair belang. We zien verschillende kunstenaars aan het werk bij het ontwerpen van de postzegels. Dan is het
tijd voor de rondleiding, we splitsen ons in twee groepen
Boven in de gaanderij kunnen we binnen gluren in de drukkerij die
voor onbevoegden verboden terrein is. We zien twee GOEBEL persen aan
het werk : 46m. per minuut en een dagproductie van 100.000 a
125.000 vellen per machine.
We zien ook nog het papiermagazijn, de vellendrukkerij, de kleefmachine, de doorboormachine, de pochettemachine en de snijmachine.
Vandaar gaan we naar het middelpunt van de gaanderij om de oude
diepdrukrotatiepers WIFAG te bewonderen, (bouwjaar 1956). Volledig
terug op punt gesteld door eigen technici. Het is een WINKLERFALLAERT gemaakt te Bern - Zwitserland. Het is een rasterdiepdruk10.
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en staaldiepdrukmachine. Men ziet nog de cylinder erop voor het
drukken van de l Fr. postzegel.
Dan verder naar de zaal "Verkoperen en Verchromen" van de cylinders.
Daarna de zaal "Staaldiepdruk Cylinders" waar het ontwerptekenen en
graveren gebeurt.
En dan de zaal waar duidelijk de vrouwen de baas zijn : het laatste
nazicht van de produktie en het tellen met de hand. Veel vellen
worden verwezen naar de snippermachine, na het ontdekken van allerhande miniscule foutjes op de postzegels.
De rondleiding is daarmee ten einde en de twee groepen komen
samen aan de boetiek, waar de verzamelaars onder ons, een
herinneringsblaadje kunnen kopen.
Dan is het tijd geworden om de innerlijke mens te verzorgen met
drank en spijs. Een groentesoepje, kippefilet met kroketjes, fruit
en een lekker ijsje, gaan er zonder moeite in. Een koffietje van
5fr. kan er ook nog vanaf.
Om 13.30u. verzamelen we terug voor een kleine rondrit in Mechelen
en worden we losgelaten op al het moois van het speelgoedmuseum.
Het is onbegonnen werk alles op te noemen wat daar allemaal is
samengebracht. Tot zelfs Roste Modest van Nonkel Jef was er van de
partij. Het was werkelijk het moment om alle herinneringen boven te
halen. Je kon het zien, aan de gezichten van de bezoekers, dat ze er
met volle teugen van genot en.
Daarentegen, het Bijenmuseum, in hetzelfde gebouw, op het derde verdiep, genoot merkelijk minder belangstelling. Het lag er ook een
beetje troosteloos bij en nodigde niet uit tot een langer verblijf.
Dan maar terug naar beneden en tijd om het cafetaria op te zoeken
en te genieten van het plaatselijk gerstenat, een "Gouden
Carolus".
Om l6.00u. verder met de bus naar de Grote Markt, waar Margaretha
van Oostenrijk, ons welwillend toekijkt van op haar hoge sokkel.
Mechelen, eens hoofdstad van de Oostenrijkse Nederlanden : men ziet
de rijkdom van vroegere tijden aan de zeer mooie gevels rond het
marktplein. De statige St. Romboutskathedraal overheerst alles in
de omtrek. Veel van ons profiteren ervan om vlug wat andere luxe
winkels te bekijken dan deze van aan de kust. Er is nog zoveel te
zien en te bezoeken in de stad, maar het uurwerk is onverbiddelijk
en om 17.00u. hop, hop, naar "Het Pompierke" !
In Gent afrit Deinze, de grote baan richting De Pinte en daar zijn
we terug op gekend terrein. Veel mannen gaan zich ook wat recht
zetten in hun zetel en vegen de slapers uit hun ogen. Daar zijn dan
de eerste uitstalramen met hormonenvrij vlees. Veel plaatsen zijn op
dit vroege uur nog leeg, of, laat de crisis zich hier ook zien ? Een
snuggere dame vroeg langs haar neus weg, "Mo hoe vele zoen ze do
voor vragen?" Algemene stilte, geen enkele oude vos liet zich
vangen en men negeerde ostentatief die vraag.
In 't Pompierke verliep alles vlekkeloos en de traditionele schotel
verdween zonder moeite in de hongerige magen.
We dachten dat Jacky nog eens de dansvloer ging testen, maar we
kwamen bedrogen uit. "Voere kartje doenk gin andere schoenen an!"
was het antwoord.
Om 20.00u. verliep alles weer zoals het al de ganse dag verliep,
kalm, rustig en op schema. Je zou het niet geloven als je er zelf
niet bij was geweest.
Na een gezapig laatste stukje autostrade, terug in Oostende.
Voldaan en een mooie dag rijker.
Bedankt mensen van het bestuur, het klopte gelik e busse !
Willy VANDENBERGHE.

12.
LID

WORDEN.

Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps-, toegevoegd-,
of dienstplichtig), kunnen lid worden van onze vereniging, een der
oudste vaderlandslievende maatschappijen van ons land.
Vraag het formulier "Aanvraag Tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of bij een der bestuursleden.
-o-o-oFEEST VAN DE AFDELING TONGEREN : ZATERDAG 11 OKTOBER 1997.
Het jaarfeest van onze vrienden uit Tongeren gaat door in de feestzalen van de "AMBASSADOR", Bayerstraat 6, (tegenover het nieuw
hospitaal). Onze maatschappij zal deelnemen aan dit feest. De bus
wordt bekostigd door de vereniging.
1. Opstapplaatsen :
- nr. l : Visserijschool John BAUWENS, Mercatorlaan, Oostende.
- nr. 2 : Afrit E40 Loppem voor Brugge.
2. Dagindeling :
- 08.30u.
: Vertrek opstapplaats nr.l.
- 10.45u.
: Aankomst Tongeren. Koffiebreak, vrij in de stad.
- 12.00u.
: Samenkomst voor het aperitief.
- 13.00u.
: Aan tafel voor het banket. Het menu :
Aperitief Ambassador
Kervelsoep
Scampi's en kreeftgarnalen in lichte roomsaus
Varkenshaasje met mosterdsaus en fijne groenten
Het grote dessertbord Koffie décafiné
met versnaperingen.
3. Prijs : 1.200fr. per persoon, dranken niet inbegrepen, (bier en
frisdranken : 45fr., koffie : 55fr., Hoegaarden en fruitsap : 60fr., witte en rode wijn : 440fr. per fles, glas
wijn : 70fr.)
4. Het banket wordt opgeluisterd door orgelman EDDY, bijgestaan
door een charmezanger om te zorgen voor de gewenste stemming.
5. Inschrijving :
- Men kan contant betalen aan de penningmeester op de vergadering
- Storten kan op onze rekening :
nr. 000-0146912-54
Nieuwlandstraat 21,
8400 Oostende.
- Uiterste datum van betaling : 22 september 1997.
Ik ondergetekende ......................, zal deelnemen aan
het jaarfeest van de afdeling Tongeren op 11 OKT 97.
Aantal personen ..... X 1.200fr = ......... fr. (Zal contant
betalen - zal storten op de rekening.) Schrappen wat niet past.
Opstapplaats : nr .....
(Handtekening)
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EL CAMINO
DE WEG NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA (
door Rita SCHUYESMANS en Willy VANDENBERGHE).
In de middeleeuwen trokken de pelgrims op zoek naar
zielenheil, het was een boetetocht, in zeer zware omstandigheden vol
van gevaren en ontberingen. Voor de moderne pelgrim is alles wel
gemakkelijker geworden. Het is nog altijd geen lachertje: minder
comfort, minder eten en genoegen nemen met de mindere dingen van het
leven. Iedereen die over een paar stevige benen, verharde voeten en
over wat uithoudingsvermogen beschikt, kan deze tocht aan.
De camino is wat je er zelf van maakt of verwacht, het is
zeker geen wedstrijd of een vierdaagse van Nijmegen. Er zijn geen
reglementen en niemand zal je controleren. Op het einde van je tocht
zal niemand vragen of je het werkelijk te voet gedaan hebt, of dat
je soms bus of trein genomen hebt.
Iedereen doet de camino op zijn manier: rugzak 10-12 of
15kg., dagelijkse afstanden van 20, 25, 30 of 40km., aantal
rustdagen? Je maakt het eigenlijk zelf zo zwaar en zo moeilijk als
je het wilt. Er zijn twee factoren die je niet in de hand hebt die
een belangrijke rol spelen: de weersomstandigheden en het parkoers,
(stenen, keien en veel koeiestront). De slaapgelegenheden zijn ook
niet altijd 100% en de maaltijden: nu, dan of nooit (geduld).
Er zijn nog altijd veel mensen die eigenlijk niet weten hoe
en waarom men de weg naar Santiago de Compostella neemt en dat
hebben we ervaren aan de reacties van sommige mensen. Uitroepen als
"wat is daar nu aan, 25km. per dag"; of "een rugzak van 15 kg., dat
is toch niets", enzo. Natuurlijk is het een gans andere manier van
wandelen dan achter pijltjes de kilometers verslinden en je moet het
+ 30 dagen volhouden, iedere morgen opnieuw.
De meeste mensen zien deze tocht als een drang naar
prestatie, die ze moeten doen voor ik weet niet wie, wat of waarom.
De camino doe je voor jezelf en niet voor je entourage. De camino is
ook niet het exclusieve domein van de katholieken, iemand zonder
enig geloof kan best een pelgrimage doen. Pelgrimeren nu betekent
tot bezinning komen. Veel pelgrims gaan niet uit religieuze
bedoelingen naar Santiago, het is een mengeling van religieuze,
sportieve of culturele gevoelens.
Wat ook je motivatie is, de lange weg naar Compostella is een
aparte belevenis.
Waarom wij het gedaan hebben? Lees verder.
DE TOCHT
BUEN VIAJE
Na een paar jaar van gesprekken, dia-avonden, boeken lezen,
informatie opzoeken, lid worden van het Vlaams Genootschap, tot
zelfs een paar ogenblikken op de Gewestelijke T.V. zender, is het
zover. Mijn vrouw en ik hebben het besluit genomen. Vertrekdatum:
zondag 19 mei 1996 om 06.00u. Eindelijk want, na het T.V. optreden
moesten we regelmatig antwoorden op de vraag: "Zijt ge al geweest"
of "Voor wanneer het vertrek".
De zaterdag afscheid genomen in de wandelclub met een paar
vrienden en dan die avond vroeg naar bed. Zondagmorgen om 04.30u uit
de veren en dan naar het rendez-vous met het bevriend koppel die ons
naar ST. Jean Pied de Port zal brengen met hun motorhome. Om 06.15u.
is het dan zover: start van de grote reis.
Zonder grote problemen komen we op maandag 20 mei, na
1260km., op ons vertrekpunt toe. De markt is er nog volop bezig in
de hoofdstraat. Na een kleine camping zonder sterren te hebben
gevonden, gaan we op verkenning in het zeer mooie Pyreneeën stadje.
De dag van aankomst moet je de eerste stempel halen en wel bij
madame DEBRIL.
13.
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Mde. DEBRIL is een monument van de camino, gekend over de ganse
wereld. Zij weet er alles over en het eerste uur ben je er nog niet
buiten. De stempel komt op de geloofsbrieven die we meekregen in de
abdij van Zevenkerken te Brugge.
Haar living is ook haar bureel, overal liggen papieren, dossiers,
foto's en magazines, werkelijk een onoverzichtelijke warboel.
Toen wij er binnenkwamen, was zij juist, met handen en voeten aan
een Braziliaan uitleg aan het verschaffen hoe de camino in elkaar
steekt. Als ze ons ziet, begint gans die litanie opnieuw, in een
chaos van verschillende talen.
De Braziliaan leren we kennen als José de PALMA uit Sao Paolo en
vanaf deze dag klit hij aan ons vast. Zijn naam is al vlug aangepast
en voor iedereen is het nu "de Jef".
De Brazilianen zijn de mooiste pelgrims. Ze zijn voorzien van
allerlei attributen; kruisen, amuletten, schelpen, levensgrote
wandelstokken en kleurrijke opmerkelijke kledij. Je kunt onmogelijk
naast hun kijken! 's Morgens, voor het vertrek, voeren ze allerlei
rituelen en gebeden op. Hun vereniging van pelgrims naar Compostella
is nog maar l jaar in werking, maar ze komen reeds in drommen naar
Europa. De mooiste en tevens de grootste, (hij lijkt als twee
druppels op OMAR SHARIF), met een wandelstok van meer dan 2 meter,
zag ik de ene maal in een taxi stappen en een paar dagen later op
een berg in een verlaten gat, terwijl wij langs de weg lagen te
puffen van de hitte en de inspanning, parmantig als de normaalste
zaak, weer uit een taxi stappen. Wat zal die man in Brazilië
allemaal vertellen. Je ziet, de camino maak je zelf!
Als we buitenkomen bij Madame DEBRIL, na onze eerste stempel, zijn
we "Peregrinos" geworden. We gaan op zoek naar een restaurant waar
het laatste deftig frans avondmaal kan worden genuttigd. Nog eens
lekker eten bij een goed glas wijn, voor we 's morgens aan de
Pyreneeën beginnen. Onze keuze valt op restaurant "PEPE". Waarom?
Het moet zijn dat het een voor de hand liggende keuze was, want we
maken er kennis met verschillende types. Je kunt zo zien dat ze er
normaal niet passen en ergens iets met het mysterie “camino” te
maken hebben. Waarschijnlijk kunnen de plaatselijken dat ook van ons
gezicht aflezen en misschien niet alleen daaraan. Tijdens de
maaltijd komen we in contact met "deus Bretons", Jean en François,
en deze twee blijven de volgende dagen aan ons hangen zoals de Jef.
Dinsdag 21 mei om acht uur, is er rendez-vous aan de bar "Des
Americains". Onze nieuwe vrienden zijn nog rustig hun ontbijt aan
het verwerken, we hopen dat ze er van genoten hebben want het zal
het laatste zijn.
Vanuit St.Jean Pied de Port, aan de voet van de Pyreneeën, op 181m.
wordt vertrokken voor een eerste tocht van ongeveer 30km., op weg
naar het Spaanse Roncevalles. We volgen de gele pijlen die samen
lopen met de rood-witte van de GR65.
De eerste 20km. gaat het steeds opwaarts langs de route Napoleon. Er
is ook nog de mogelijkheid de gewone baan te volgen, maar die is
langer?? Wij kozen als echte pelgrims voor de kortste maar het zal
zeker niet meer gebeuren! Deze kortere weg was een soort geite-pad,
ik weet niet hoe Napoleon daar is kunnen passeren met materiaal en
manschappen.
Na een kwartier is iedereen kletsnat van het zweet, het is er nochtans niet warm, wel integendeel. Na ieder top komt een ander top tot
op een hoogte van 1500m. De natuur is er uitzonderlijk en de wilde
paarden lopen er nog vrij rond.
De rest van de tocht is afdalen tot aan het klooster van Roncevalles
op 962m. Daar krijgen we onze eerste stempel in Spanje op onze
nieuwe papieren "de Credencial del Peregrino".
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In het klooster worden mijn vrouw en ik gescheiden van tafel en bed
en moeten we overnachten in aparte slaapzalen, 's Avonds is er in de
kapel van het klooster een speciale mis voor de pelgrims door Don
Javier NAVARRO, bijgestaan door nog vier paters.
De volgende dagen zijn de bergen niet meer zo hoog, het zijn uitlopers van de Pyreneeën. Maar die bergjes de ganse dag op en af, met
keien en stenen, door verlaten weiden, zijn ook niet van de poes.
Dan volgt eindeloze droge Meseta door de Navarra. Naarmate we verder
gaan, wordt het alsmaar dorder en kaler. Geen regen en snikheet en
vooral een boomloos landschap en geen schaduwplekjes.
Van Burgos moeten we nog door de Montes de Oca, bosachtige strook
van + 20km. lang op een hoogte van 1200m. en geen mens te bespeuren.
Daar krijgen we ons enige slecht weer van de ganse tocht. We worden
opeens ingesloten door een dichte mist en begint het te gieten één
uur lang. Daar verliezen we onze vriend "de Jef", hij gaat vanaf
daar een hoger tempo en langere afstanden doen omdat hij op een bepaalde datum, in Barcelona moet toekomen.
In Burgos geven de twee Bretoenen er de brui aan en valt de groep
uit elkaar. We nemen er een rustdag en daar beslissen onze vrienden
die ons naar St.Jean Pied de Port gebracht hebben, niet door te
reizen naar Portugal, maar vanaf nu met ons mee te stappen.
Vanaf Burgos kan je op een kunstmatig pad lopen, met boompjes afgezet, (alle 50m.). Uren stappen zonder een huisje, boerderij of een
mens tegen te komen, het zijn de graanvelden van Spanje. Na 4 uur
een dorpje waar je een kop koffie of cacao kunt drinken. Je raag het
van mij aannemen op dit moment heb je er nog nooit zo een goeie
gedronken.
Dan volgt een week van wandelingen door bloemenvelden, kikkerpoelen
en veel ooievaars. Op alle kerken en kapellen zitten ze, op de
kathedraal van Logrono tellen we 31 nesten.
Voorbij Léon moeten we terug de bergen in over Rabanal Del Camino
naar Villafranca Del Bierzo. Het mooiste stuk van de weg, onvergetelijke vergezichten in de mooi bebloemde bergen met de geuren van de
verschillende kruiden. Het weer was iedere dag warm en open. Het
zijn de mooiste wandelingen die ik ooit maakte.
In Vilafranca staat de schandaligste refugio of slaapplaats van
Spanje. Een houten constructie afgedekt met grote stukken plastiek,
waaronder geslapen, geëten, gedronken en de rest gedaan moet worden.
De baas is er met geen handschoenen aan te pakken. De muizen hebben
er vrij spel en van de matrassen kan je soep koken voor de ganse
stad.
's Anderendaags krijgen we het zwaarste gedeelte naar O Cebreiro.
Van 504m. naar 1300m. schijnt op zich niet zo erg te zijn. Maar de
omstandigheden waarop dit moet gebeuren zijn zeer zwaar. Bijna onbegaanbaar, stenen, keien en de eeuwige koeiestront, geen bomen, geen
schaduw en temperaturen tot 45°. De stijgingsgraad ken ik niet. Veel
pelgrims stappen die dag zonder rugzak en laten deze, mits betaling,
door de propere Spanjaard van Villafranca langs de normale weg naar
boven rijden.
De laatste week is tamelijk vermoeiend omdat je door alle dorpjes
moet die langs de weg liggen. Daar in Gallicië leven ze nog zoals in
de bekende Vlaamse film "Familie van Paemel" ! Straten zijn er bijna
niet, aangestampte aarde en altijd die keien en de onvermijdelijke
koeiestront. Je loopt er bijna bij de mensen binnen en overal
vliegen, aangetrokken door de vermelde plakken. Je rugzak is niet
meer je vriend met je eten, maar je vijand die tegen wil en dank
overal dient meegesleurd. Het tekort aan slaap en de vermoeidheid,
beginnen hun sporen na te laten.
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19 juni 1996, de laatste dag. We komen toe op de "Monte Del Gozo",
de berg van de vreugde. Daar zie je voor het eerst Santiago de
Compostella liggen. Een groot monument opgericht ter herinnering
aan het bezoek van de paus, siert de top.
Ik kan iedereen aanraden van aan de camping aan de voet van de
berg, een bus of taxi te nemen naar het centrum, want eens daar
aangekomen, is men op zichzelf aangewezen en verliest men uren om
aan de kathedraal te komen. Dit werkt wel ontgoochelend na een
trip van 30 dagen. Men is terug toerist!
Na aankomst in Santiago de Compostella, bezoek je natuurlijk eerst
de kathedraal. Daar lopen enorm veel pelgrims rond, van alle slag.
De voetstappers, vuil en stinkend, de fietsers al heel wat mooier
en de anderen op hun mooiste, zij komen uit de auto of bus met
fototoestel of videocamera.
We vinden onderdak in een hostal, het "Nosa Casa" door toedoen van
een Duitse pelgrim. Alle hotels zijn vol!
's Anderendaags om 10.00u kunnen we terecht bij de secretaresse
van de Canonigo Diaz Fernandez, die al onze papieren naziet en de
compostellana of pelgrimsattest opmaakt. Dan gaat ze het bureau
van de canonigo binnen om ze te laten tekenen. Als ze terug komt
zegt ze dat ik bij de eerwaarde moet komen. Ik denk al dat het
weer niet zou moeten lukken dat er iets niet in orde is met mijn
papieren.
Ik moet vóór zijn bureau plaatsnemen en begint hij daar een ganse
litanie te vertellen in het Spaans. Het kwam erop neer dat ik in
de mis van 12.00u, voor de pelgrims in de kathedraal, een gebed in
het Vlaams moest zeggen en hij zou het direct vertalen in het
Spaans. Ik begin al direct te denken aan mijn Weesgegroet en onze
vader, maar het moest gelukkig een persoonlijk gebed zijn.
We waren zeker op tijd in de kathedraal om op de eerste rij te
zitten en zo meteen naar voor te kunnen komen als de canonigo daar
iets door de micro murmelde.
De kerk liep stilaan vol en mijn benen begonnen rare toeren te
doen. Gelukkig had ik mijn lange broek aangetrokken.
Alles verliep vlot en na de mis kwam een Vlaamse fietspelgrim mij
bedanken voor het gebed voor de Vlaamse pelgrims.
Bij het buiten komen van de kerk stond die kerel daar terug. Hij
was ondertussen in de kerk zijn brieventas met alles erin,
gestolen terwijl hij een kaarsje opstak voor een heilige. Na wat
heen en weer gepraat, gaven we hem de raad terug de kerk binnen te
gaan en een kerkwachter te zoeken.
Terwijl wij buiten stonden op het kerkplein en reeds een collecte
planden, om die kerel terug in België te krijgen, kwam hij buiten
gelopen en was in de zevende hemel.
Alles was terecht, ze hadden ondertussen de dievegge gepakt en
onze vriend was geen peseta kwijt. Of hij daarna terug een kaars
aangestoken heeft bij diezelfde heilige, weet ik niet.
In de oudheid was dat weeral een wonder, of ....? Hij zal wel tevreden thuis gekomen zijn.
Over thuis komen gesproken, na een dag vrijaf in Compostella wil
je maar een ding: zo vlug mogelijk naar huis!
(Vervolg in de volgende "KLAROEN"),
-o-o-o-oSchrijf tijdig in voor de Dagreis van 25 SEP 97 (Beverlo en
Beringen). Voor Koningsdag is de uiterste inschrijvingsdatum : l
NOV 1997.
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IN MEMORIAM.
Albert VERLEURE.
Onze vriend en confrater Willy VERLEURE heeft op 2 juni '97, zijn
vader, Albert, verloren. Hij werd 89 jaar en overleed te Reninge,
in het rust- en verzorgingstehuis, "Hof ten Yzer".
Albert VERLEURE werd op vrijdag 6 juni '97, in de kerk St.Maarten
- St.Niklaas te leper, ten grave gedragen.
Aan Willy en Gilberte VERLEURE - DEROO en de familie, bieden wij
onze innige deelneming aan.
Frieda VANTHUYNE.
Op l augustus 1997 is de echtgenote van Antoine DEMEULENAERE
Gent overleden.
Frieda VAN THUYNE werd te Zarren geboren op I3 juli 1939
De uitvaartdienst werd opgedragen in de St. Dionysiuskerk te Zarren
-Werken op vrijdag 8 augustus 1997.
Bij dit zware verlies, bieden wij aan vriend en confrater Antoine
en de familie, onze innige deelneming aan.
Stefaan BERNARD.
De redactie kan niet nalaten melding te maken van het tragisch
overlijden van jonge heer Stefaan BERNARD, zoon van Guido en
Ingrid BERNARD - PLOVIE. De jonge man (17), verloor het leven op
26 juli '97 bij het tragisch vliegtuigongeval op de Oostendse
luchthaven.
Velen onder ons herinneren zich nog de h. Guido BERNARD, de vader,
als dansleider van de groep "De Zeepaardjes", die ons twee mooie
dansvoorstellingen bracht in 1988 en 1989. Ook werd genoten van
twee voordrachten van Guido : "Van Koren tot Brood in 1989 en
"De Stad Brugge" in 1991.
In naam van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van
Oostende, bieden wij aan de heer en mevrouw BERNARD - PLOVIE, onze
innige deelneming aan bij dit tragisch heengaan van hun oudste zoon.
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Jan-Baptist DREESEN.
Een boom werd geveld. Jan is niet meer. Onze
vriend en confrater overleed plotseling
thuis
op 9 juli 1997. Die imposante fietser in de
straten van Oostende, door iedereen gekend,
zullen we niet meer zien. Hij zal ook
ontbreken op de 2de donderdag van de
maand december, voor zijn volgende,
traditionele, spreekbeurt, voor de oudcollega's, in het "Koninginnehof".
Jan DREESEN werd op 25 juli 1925 te Eisden
geboren. Tijdens de oorlog, op 16-jarige leeftijd, sloot hij zich aan bij het verzet, waar
hij zich zeer verdienstelijk maakte. Hij kreeg
het Oorlogskruis met Palm.
Op het einde van 1944 nam hij dienst bij de Royal Navy-Section
Beige. Hij nam deel aan de ontmijning van de Belgische kust,
onderwerp van zijn boeiende voordracht van 14 DEC 1995.
In 1964 werd hij "schipper van de koning" op het koninklijk yacht
"Avila" van Koning Boudewijn. Uitgezonderd voor Koningin Fabiola,
was Jan DREESEN de laatste gesprekspartner van Koning Boudewijn,
voor hij stierf in het Spaanse Motril in 1993.
Jan was zeer actief in het Oostends culturele leven. Hij was
secretaris van de heemkring "De Plate", penningmeester van de
Spaans-Belgische vereniging "Cervantes", voorzitter van de kring
"Vrienden van Jan Declerck" en lid-medewerker van verschillende
andere verenigingen, waaronder de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren Van de Krijgsmacht, afdeling Oostende. Hij was ook
initiatiefnemer bij het tot stand komen van de gidsen-kring "Lange
Nelle" en beschikte over een grondige kennis van de stad Oostende.
Hij was ook deelgenoot van de "Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde" en beheerder en medewerker van het maritiem
tijdschrift "Neptunus".
Zijn "Woorden uit de Zeemanskist" en de talrijke andere bijdragen
met maritieme inslag, bevestigden zijn zeer uitgebreide kennis
van,en interesse voor, alles wat met de zee te maken heeft.
Voor zijn grote inzet voor Oostende en het geheel van zijn
litiraire werken, kreeg Jan DREESEN in 1989,de "Gouden Mathille"
van de Oostendse Persclub.
Hij was het ook, die in 1987, onder het voorzitterschap van Octaaf
DEFOOR, de viering van het eeuwfeest van onze vereniging organiseerde. Met zeer groot succes trouwens !
Jan was medestichter van dit tijdschrift "De Klaroen" in het jaar
van het eeuwfeest en werkte mee aan het tot stand komen van de
"Prijs Ex-onderofficieren van Oostende" voor de beste leerling in de
lichamelijke opvoeding en de sport, bij de K.S.O.O./Zedelgem.
De vaandels van de vaderlandslievende verenigingen waarvan hij lid
was, brachten hem een laatste groet op de uitvaartdienst. De kerk
St.-Godelieve was veel te klein op dinsdag 15 juli '97. De stafchef
van de Marine, Admiraal VERHULST, de burgemeester van de stad
Oostende, talrijke Admiraals en hogere officieren op rust, vrienden
uit binnen- en buitenland, maar vooral collega's van de Zeemacht,
kwamen een laatste groet brengen. Ook de leden van onze vereniging,
met de voorzitter op kop, waren talrijk opgekomen.
Wij bieden aan Mv. Rosie DREESEN-HERRLING en de familie, langs deze
weg, nogmaals onze innige deelneming.
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