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HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER.
Het is weer zover. Het jaar loopt straks op zijn einde.
Mag ik jullie allen het beste toewensen voor het komend jaar 1998, gezondheid en vrede en
zeker gespaard blijven van tegenslagen.
Met de dag worden wij allen een beetje ouder. Laat ons dan ook genieten van de
geprogrammeerde samenkomsten in onze vereniging, onder vrienden.
Mijn dank aan alle bestuursleden voor hun inzet ten voordele van onze Koninklijke
Maatschappij, gedurende het voorbije jaar 1997. Uw talrijke aanwezigheid op onze
activiteiten wordt dan ook ten zeerste gewaardeerd.
Met spijt moet ik u melden dat onze Raymond VAN LOOCKE, ontslag nam in het bestuur
als secretaris. Begin 1997 had ik nog hoop dat hij het goede werk nog vele jaren zou verder
zetten, maar het is zoals men zegt : "Aan alles komt een einde".
Raymond, in naam van mijzelf, het bestuur en al onze leden, nogmaals dank voor de vele
jaren dienst als secretaris. De taak van secretaris zal vanaf 1998 overgedragen worden aan
confrater Gilbert DEWULF. Wij wensen dan ook Gilbert veel geluk met deze functie, zeker
een zware taak.
Om te eindigen wens ik aan alle leden en sympathisanten, alsook aan onze adverteerders in
ons tijdschrift "DE KLAROEN", een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.
André BAROEN.
-o-o-o-o-o-

Wist je .... dat op 11 oktober 1997 het jaarlijks banket van de Koninklijke Federatie Oudonderofficieren afdeling Tongeren doorging. Het feest had plaats in de
mooie zaal "Ambassador", Baverstraat 6 te Tongeren. Onze afdeling van
Oostende was vertegenwoordigd door 28 leden die genoten hebben van
een sfeervolle namiddag met smakelijk eten en drinken.
.... dat op 26 oktober 1997 het jaarlijks feest van de Koninklijke Maatschappij
der Oud-onderofficieren van het Belgisch Leger, afdeling Gent, doorging.
Het feest ging door in het lokaal "Willen is Kunnen", St. Coletastraat 2123, te Gent. Hier was onze afdeling aanwezig met 12 leden. Een prachtig
feest dank zij de inzet van het bestuur van Gent.
.... dat wij tegenwoordig waren met ons vaandel op :
I november (dodenhulde)
II november (wapenstilstand) - 15 november (Te Deum).

2.
AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE.
l. Ledenvergaderingen.
De ex-onderofficieren van de afdeling Oostende, vergaderen op de tweede donderdag van de maand,
uitgezonderd juli en augustus, om 14.30u. De bijeenkomsten gaan door in ons lokaal gelegen in het
Maria-Hendrikapark : "HET KONINGINNEHOF". Wie het moeilijk ": heeft om naar de
vergaderingen te komen, laat zulks weten aan een der bestuursleden, die voor een oplossing zal zorgen.
Opgelet : de vergadering van juni '98 gaat door op de 18e. en niet op de lle.
- Donderdag 8 JAN 98 :
- verwelkoming door de voorzitter, nieuwjaarswensen,
- verslag en mededelingen,
- nieuwjaarsreceptie, snacks, dans en animatie,
- speciale tombola.
- Donderdag 12 FEB 98 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De R.M.T. en De Mercator" door de h. W. DEFLOOR,
commandant op rust RMT.
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 12 MAR 98 : statutaire vergadering.
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "Het OCMW-Oostende" door de h. H. SEYS, raadslid,
- statutaire verkiezingen van 5 bestuursleden,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 9 APR 98 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- voordracht door de h. R. DESNERCK "Op z'n Oostends",
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 14 MEI 98 :
- verwelkoming door de voorzitter,
- verslag en mededelingen,
- spreekbeurt "De Luchthaven van Oostende" door de h. L. VAN
BOUWEL, luchthavencommandant,
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 18 JUN 98 :
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verwelkoming door de voorzitter,
verslag en mededelingen,
bingospel,
koffietafel en tombola.

Etentjes in "Het Koninginnehof".
Samenkomst om 12.30u. voor het aperitief (niet in de prijs begrepen).
In 1998 : 12 JAN - 2 FEB - 23 FEB - 16 MAR - 6 APR - 27 APR – 18 MEI - 29 JUN - 27 JUL –
17 AUG - 7 SEP - 28 SEP – 18 OKT - 9 NOV - 30 NOV en 21 DEC.
Koningsdag.
In 1998 vieren wij het feest van Koningsdag op zaterdag 14 NOV.

3.
LEDENVERGADERING VAN 11 SEP 1997.
De voorzitter opent de vergadering en heet de 78 aanwezigen welkom, na de zomerse
rustperiode.
Een ogenblik stilte werd in acht genomen ter nagedachtenis van onze overleden leden.
De bestuursleden VAN LOOCKE, SOMERS, DEWULF E. en PUYSTIENS werden
verontschuldigd.
Op het programma stond een spreekbeurt door onze confrater Gaby
VANDERCRUYSSEN, het woord werd hem dan ook verleend.
Onze spreker sprak over de Slag aan de Leie in 1940.
Veel van onze landgenoten zijn onwetend wat er zich daar heeft afgespeeld in mei '40.
De Ardeense Jagers hebben daar hevig weerstand geboden tegen het oprukkend Duitse
leger en dit op het Vlaamse grondgebied rond Deinze. Er werd gevochten van huis tot
huis. De Duitsers leden grote verliezen door herhaalde pogingen om de Leie over te
steken. Hierdoor werden ze razend kwaad en namen weerwraak op de lokale bevolking.
Ze gebruikten zelfs de burgers als schild bij hun aanvallen. Sommige van deze
oorlogsmisdadigers kwamen zelfs terug na de oorlog om op te scheppen over hun daden!
Hevige weerstand werd geboden in de Leie-streek rond Deinze om de inscheping van
Engelse troepen mogelijk te maken. Veel inlichtingen zijn we pas na het vallen van de
Berlijnse muur te weet gekomen.
Confrater VANDERCRUYSSEN werd bedankt door de feestleider voor zijn toespraak en
kreeg een klein geschenk.
Er volgden enkele administratieve mededelingen :
- de dagreis naar Beverlo en Beringen op 25 SEP 97;
- de viering van Koningsdag op 15 NOV 97;
- het feest van de afdeling Tongeren op 11 OKT 97.
Confrater Paul DUVIVIER werd bij zijn eerste aanwezigheid op een ledenvergadering,
voorgesteld.
Voorbije activiteiten in de vakantieperiode waarop onze vereniging vertegenwoordigd was :
- 21 JUL 97 : nationale feestdag;
- 24 JUL 97 : schoolfeest K2SOO, overhandigen trofee;
- 28 JUL, 11 AUG en l SEP : etentjes in "Het Koninginnehof";
- 15 JUL 97 : bijwonen begrafenis confr. J-B DREESEN;
- 08 SEP 97 : "
"
" J. DERYCKE.
Enkele komende activiteiten :
- 16 SEP 97 :vergadering VOSVAMO;
- 22 SEP 97 : etentje;
- 02 OKT 97 : bestuursvergadering;
- 4/5 OKT : W-E of Remembrance Brigade Piron.
Vervolgens werd gedurende de koffiebreak, de tombolaloten aan de man gebracht door
mev. CUYPERS.
Rond 16.30u. werd de tombolatrekking gehouden door confraters F. CUYPERS en J.
VERMEYLEN.
Na de tombola, rond 17.00u., werd iedereen bedankt voor zijn opkomst.
-o-o-oVERJAARDAG.
Ondervoorzitter VAN LOOCKE bracht op 16 oktober '97, een bezoek aan Past-President
Oktaaf DEFOOR ter gelegenheid van zijn 93e. verjaardag.
Met een passend geschenkje en een gezellige babbel bracht Raymond de groeten over van de
Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende in naam van het bestuur.
Oktaaf volgt nog steeds het wel en wee van onze vereniging van nabij, langs het tijdschrift
"De Klaroen" en de bestuursverslagen om.
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LEDENVERGADERING VAN 9 OKT. 1997.
De vergadering werd geopend door Voorzitter A. BAROEN die een ogenblik stilte
vroeg voor de overledenen. Hij verontschuldigde Theo DEHAEMERS en Jacques
SOMERS, bestuursleden.
De secretaris leest het verslag van de vorige vergadering. Daarna herinnert de voorzitter
de komende activiteiten :
- 11 OKT 97 reis naar Tongeren;
- 13 OKT etentje;
- 21 OKT vergadering VOSVAMO;
- 24 OKT opening schooljaar K.2SOO;
- 26 OKT feest afdeling Gent;
- 11 NOV herdenking Wapenstilstand;
- 13 NOV ledenvergadering;
- 15 NOV KONINGSDAG.
De voorzitter brengt de vergadering ter kennis dat de secretaris, confrater R. VAN
LOOCKE, gevraagd heeft om vervangen te worden zowel als redacteur van "De
Klaroen", als secretaris. Er werd navraag gedaan bij verschillende leden teneinde een
mogelijke vervanger te vinden. Confrater Gilbert DEWULF heeft positief geantwoord
op de vraag van de voorzitter en hij zal dus op korte termijn de huidige secretaris
vervangen.
Vooraleer het woord te geven aan de feestleider, vraagt André BAROEN om mee te
werken aan ons tijdschrift, door bijdragen in te sturen voor publicatie.
De Brugse Procureur des Konings J.M. BERKVENS, wordt door de feestleider
voorgesteld.
De heer BERKVENS is een rustige spreker die dadelijk de 100 aanwezige leden aan zijn
kant heeft. In zeer verstaanbare taal behandelt hij zijn onderwerp "De Belgische Justitie".
Hij situeert eerst de plaats van een procureur des konings in het Belgisch gerecht.
Het gerecht, zegt BERKVENS, heeft een piramideale structuur. Aan de top staat het
Hof van Cassatie waar mev. LIEKENDAEL voorzitter is.
Er zijn 5 Beroepshoven, waarvan deze van Gent verantwoording draagt voor Oost- en
West-Vlaanderen.
Verder zijn er 27 Rechtbanken van eerste Aanleg, met magistraten, rechters en
onderzoeksrechters met een procureur des konings die verantwoordelijk is voor het
strafbeleid.
De Rechtbank van Eerste Aanleg behandelt jaarlijks zowat 60.000 dossiers.
Minnelijke schikkingen werden voor een bedrag van 300 miljoen frank geïnd in
1996.
Dan heeft Procureur BERKVENS het over de discussie omtrent de hervormingen van
onze politie. Door een versnippering der krachten bij de politiediensten, zijn er reeds
jaren moeilijkheden, vooral tussen de Gerechtelijke Politie en de Rijkswacht.
Met het beantwoorden van vragen van de voorzitter en andere leden, brengt de h.
BERKVENS zijn spreekbeurt tot een einde. De vergadering brengt de procureur een
warm applaus en John overhandigt de spreker een traditioneel geschenk.
Vervolgens kunnen we pannekoeken en wafels eten terwijl de biljetten van de tombola
worden verkocht.
F. CUYPERS en F. PUYSTIENS zullen de tombola leiden nadat eerst nog de leden
Daniel VAN COILLIE, Willy DE LOVE, Gilbert POSSENIER en mev. wed. DE
BUSSCHER, voor de eerste maal aanwezig, door voorzitter BAROEN werden
voorgesteld.
Omstreeks 17.15u. kwam een einde aan deze geslaagde bijeenkomst.
-o-o-o-o-
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KONINGSDAG : 15 NOVEMBER 97.
Met het gebruikelijk Te Deum in de St. Petrus- en Pauluskerk, waarvoor er slechts een matige
belangstelling was, werd onze feestdag verder gezet in "Het Koninginnehof".
Het aantal deelnemers aan de feestmaaltijd bedroeg 168.
Om 12.40u. zat iedereen op zijn plaats en werden we welkom geheten door de Voorzitter.
Na de voorlezing van het telegram aan het vorstenhuis werd een toast gebracht aan Z.M. de
Koning, gevolgd door het spelen van het Vaderlandslied.
Er werd een toespraak gehouden door de Erevoorzitter, de h. J.
CHRISTIAENS. Hij drong aan op verdraagzaamheid in verband met
de rellen in Anderlecht en Lokeren.
Hij nam als voorbeeld het verhaal van een zekere
Mahoumed die sneuvelde in de oorlog onder de Franse
vlag voor onze vrijheid.
Voorzitter André BAROEN nam omstreeks 16.20u. het
woord, in het bijzonder om penningmeester Theo
DEHAEMERS te bedanken voor zijn jarenlange inzet.
Ook Mev. DEHAEMERS werd in de hulde betrokken. Zij
kregen een geschenk en een fruitkorf.
De uitreiking van de eretekens kwam nadien aanbod. De
Medaille van de Ex-onderofficieren werd volgende
leden opgespeld door ere-voorzitter HRISTIAENS :
- CLAEYS Roger
- CREMER Marcel
- DELEU André
- DESCHEPPER Jules
- LECOMTE Marcel
- UYTTENHOVE Jozef.
Omstreeks 16.30u. werd, ter gelegenheid van het 110-jarig bestaan, aan iedereen een doos
pralines overhandigd door confrater en mevr. VERBANDT. Men ging eveneens over tot de
verkoop van biljetten voor de tombola.
Mevr. KETELS en het personeel van ons lokaal werden bedankt voor hun inzet door onze
feestleider. Ook het orkest "Love Dream" kreeg woorden van dank van John.
Vanaf 18.l0u. werd overgegaan tot de verdeling van de mooie prijzen van de reuze-tombola.
Nog een laatste woordje van de voorzitter aan alle aanwezigen en om 19.00u. kon iedereen
huiswaarts keren om naar onze nationale trots van het voetbal te kijken.
G. DEWULF.
NIEUWE LEDEN.
Wij heten de volgende nieuw-aangesloten ex-onderofficieren hartelijk welkom in de
Koninklijke Maatschappij :
805. VAN COILLIE
Daniel
ADJ. b.d.
M.D.
806. DE LOVE
Willy
ADC. b.d.
L.M.
807. MOERMAN
Gerard
ADJ. b.d.
L.M.
808. POSSENIER
Gilbert
ADJ. b.d.
L.M.
809. RAU
Marcel
ADC. b.d.
L.M.
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KONINKLIJK BESLUIT TOT INSTELLING VAN EEN EREKRUIS VOOR MILITAIRE
DIENST IN HET BUITENLAND. (Belgisch
Staatsblad N97-1460 van 18.07.97)
Art. 1. Er wordt een eervolle onderscheiding ingesteld onder de
benaming "Erekruis voor Militaire Dienst in het Buitenland",
Art. 2. Dit kruis kan op hun verzoek toegekend worden aan de personen die als Belgisch militair bij
de Belgische Strijdkrachten in Duitsland sedert 9 mei 1945 en in Kongo-Zaïre of in
Rwanda-Urundi sedert l juli 1960 militaire diensten hebben vervuld.
Art. 3. Het Erekruis voor Militaire Dienst in het Buitenland bestaat in drie klassen.
- de eerste klasse wordt toegekend voor 15 jaren dienst;
- de tweede klasse voor 10 jaren dienst;
- de derde klasse voor 5 jaren dienst.
De afzonderlijke dienstperiodes mogen samengeteld worden. Het aantal in aanmerking
te nemen dienstjaren wordt verkregen door de effectief volbrachte militaire diensten te
vermenigvuldigen met een factor die als volgt wordt vastgelegd:
1. factor 5 : militaire diensten volbracht in overzeese
gebieden;
2. factor 3 : militaire diensten volbracht in de verre
zone van de Bondsrepubliek Duitsland zijnde de zone gelegen
ten oosten van de meridiaan van Buren met inbegrip van die
lokaliteit;
3. factor 2 : militaire diensten volbracht in de middenzone van de Bondsrepubliek Duitsland zijnde de zone gelegen ten
oosten van de lijn Ludenscheid - Siegen, met inbegrip van die
lokaliteiten en ten westen van de meridiaan van Buren, met
uitzondering van die lokaliteit;
4. factor l : militaire diensten volbracht in andere gebieden.
Art. 7. Om de eervolle onderscheiding te bekomen moet :
1. De aanvraag ingediend worden door de gerechtigde met
een formulier waarvan het model volgt hierna;
2. De aanvraag vergezeld zijn van een getuigschrift van
goed zedelijk gedrag dat minder dan drie maanden voor
dien is afgegeven voor personen die niet meer tot de
aktieve kaders behoren.
3. Blijk gegeven hebben van een onberispelijk gedrag
tijdens de diensten bedoeld in artikel 2.
AANVRAAG TOT TOEKENNING VAN HET EREKRUIS VOOR MILITAIRE
DIENSTEN IN HET BUITENLAND TOE TE STUREN AAN:
Ministerie van Landsverdediging
Centrale Dienst van het Stamboek
Kwartier Koningin Elisabeth
Everstraat – 1140 BRUSSEL
Ik ondergetekende ...................................................................................................
(naam, voornamen en graad), geboren op ............... stamnummer .....................
verzoek om toekenning van het Erekruis voor militaire diensten in het
buitenland voor de diensten die ik volbracht heb
te ............ (1) van ......... tot ........ (1) met .............. (eenheid of detachement) (1).
te ............ (1) van ......... tot ........ (1) met .............. (eenheid of detachement) (1).
te ............ (1) van ......... tot ........ (1) met .............. (eenheid of detachement) (1).
Ik voeg bij mijn aanvraag een getuigschrift van goed zedelijk gedrag (2) en ....
bewijsstuk(ken) dat (die) ik nog bezit.
Ik bevestig op mijn eer dat deze gegevens echt zijn.
Ik verlang dat het brevet mij toegezonden wordt op volgend adres:
(Handtekening)
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
Van Koningswege:

7.
DE OPDRACHTEN VAN DE STRIJDKRACHTEN.

De Landmacht. De Landmacht steunt op 3 grote pijlers.
Het Operationeel Commando van de Landmacht is voornamelijk samengesteld uit
gevechtseenheden, klaar om in te grijpen in binnen- en buitenland tijdens operaties van de
NAVO, de WEU (West - Europese Unie) of de Verenigde Naties. De eenheden kunnen
vanzelfsprekend ook ingezet worden voor specifiek nationale opdrachten of voor hulp aan de
Natie.
De Divisie Gevechtssteun groepeert de Schoolbataljons en de Scholen die instaan voor de
opleiding en de gespecialiseerde vorming. Hier worden de toekomstige militairen opgeleid. De
Divisie is bovendien verantwoordelijk voor de permanente bijscholing van de militairen.
De Divisie Logistieke Steun levert aan de eenheden de onmisbare steun die ze nodig hebben
om hun opdrachten te volbrengen: transport, bevoorrading, onderhoud, enz. De kwaliteit van
hun inzet is bepalend voor een geslaagde opdracht.
De Marine.
Meer dan welke andere macht ook, werkt de Belgische Marine in een internationaal kader.
Door de recente samenwerking met Nederland kan zij haar mogelijkheden tot het uiterste
exploiteren.
Fregatten : Deze schepen zijn gespecialiseerd in duikbootbestrijding. Hun verschillende
wapensystemen bieden echter de nodige soepelheid om een waaier aan andere opdrachten te
vervullen. Onze schepen hebben bij talloze gelegenheden hun nut bewezen, onder meer tijdens
de controle van het embargo in de Adriatische Zee en in de Perzische Golf.
Mijnenbestrijding : Wereldwijd zijn onze zeelui uitblinkers in het vak van de
mijnenbestrijding. Overal bewezen mijnenjagers en —vegers hun operationaliteit, in het
bijzonder in de Perzische Golf. De Belgisch-Nederlandse school voor mijnenbestrijding
(EGUERMIN) in Oostende vormt elk jaar tientallen specialisten: Belgen, Nederlanders of
andere nationaliteiten.
De Belgen zullen ook de komende jaren de toon zetten in dit domein. De Marine ontwikkelt op
dit moment immers een revolutionair schip ter bestrijding van mijnen: de "KMV". De
ingebruikname is voorzien in 2004.
Hulp aan de natie: De Marine blijft actief in vredestijd; Naast haar strikt militaire opdrachten,
vervult zij een belangrijke rol op verschillende gebieden zoals internationale diplomatie,
bescherming van ons milieu, wetenschappelijk onderzoek, humanitaire hulp of toezicht op de
visvangst.
De Luchtmacht.
Gevechtsvliegtuigen : De Luchtmacht telt twee wings gevechtsvliegtuigen, in Kleine Brogel
en in Florennes. Zij beschikken elk over 36F-16's. 18 extra toestellen vormen de "operationele
reserve". De F-16 deed zijn intrede in het Belgisch Leger in 1979. De toestellen doorlopen
momenteel een moderniseringsprogramma dat hen operationeel zal houden tot 2010—2015.
De opdrachten van de F-16's variëren van jacht en verkenning tot bombardementen.
Luchttransport : Onze Luchtmacht beschikt over een rijke ervaring in het domein van
luchttransport. Onze C-130's staan altijd klaar om troepen en materiaal te vervoeren ten
voordele van de andere Krijgsmachtdelen. De Belgische Herculestoestellen hebben hun nut
bewezen tijdens talrijke humanitaire missies in Afrika.
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De 15de Wing Luchttransport beschikt naast de C-130's nog over andere toestellen zoals
de "Merlin", de "HS" en de "Boeing 727".
Vorming en steun : De volledige opleiding van de Belgische militaire piloten v!ndt pIaats
ïn Bevekom. Eerst met schroefvliegtuigen type "Marchetti", daarna met tweemotorige
straalvliegtuigen type "Alpha Jet", gevolgd door een omschakeling op F-16.
Sommige jonge piloten voegen zich bij de 15de Wing Luchttransport of het 40ste
Smaldeel. Dit smaldeel is uitgerust met Sea-Kinghelikopters, gespecialiseerd in zoek- en
reddingsoperaties.
Het niet-varend personeel krijgt de basisopleiding en een gespecialiseerde vorming in de
Koninklijke Technische School van de Luchtmacht in Saffraanberg. Elke kandidaat onderofficier-technicus van de Krijgsmacht volgt hier eveneens zijn opleiding. De Luchtmacht
telt o.a. drie logistieke wings.
Verder is er nog het "Control and Reporting Centre" en het "Air Traffic Control Centre". De
Meteowing levert voor alle eenheden de nodige meteorologische informatie voor het
uitvoeren van de opdrachten.
De Medische Dienst.
De Medische Dienst verzorgt de medische ondersteuning van de eenheden. Hij verzekert
o.a. de gezondheidszorg van de in Duitsland gestationeerde militairen en hun families.
De grootste eenheid is het Militair Hospitaal Koningin Astrid (MHKA) in Brussel. Net
zoals de burgerziekenhuizen, kan het MHKA zowat alle mogelijke lichamelijke of
geestelijke ziektes behandelen. Vanzelfsprekend is het gespecialiseerd in oorlogsgeneeskunde en crisispsychologie. Haar brandwondencentrum is internationaal vermaard.
Het Intermachten Territoriaal Commando (ITC)
Het ITC centraliseert in één enkel organisme diverse taken die voordien door de
verschillende Machten zelf gerealiseerd werden. Het is verantwoordelijk voor de
infrastructuurprogramma's, de communicatie, de controle van de bewegingen en de
territoriale veiligheid.
Andere missies van het ITC zijn de militaire verdediging van het grondgebied (MVG), steun
bieden aan buitenlandse eenheden die op het Belgisch grondgebied opereren, enz.
Het ITC speelt eveneens een heel belangrijke rol in de hulp aan de Natie. Zo coördineert en
leidt het bijvoorbeeld de militaire hulp in geval van natuurrampen. Deze opdracht omvat
verschillende aspecten: evacuatie van de bevolking, bevoorrading, ter beschikking stellen van
militaire infrastructuur of materieel, mijnopruiming, enz.
Het reservekader.
Ondanks de opschorting van de militaire dienst blijft het reservekader een belangrijke rol
spelen in het Leger. Het levert een groot deel van de effectieven in oorlogstijd. Meer dan ooit
betekenen de reservisten in vredestijd de link tussen het Leger en de Natie.
Uit de VOX uitgave van 21 juli 1997.
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DE MEDAILLE VAN DE EX-ONDEROFFICIER.
Historiek.
Bij dekreet van 04 Mei 1886 nam Z.M. Koning Leopold II, de Federatie van Maatschappijen
van Ex-onderofficieren onder zijn hoge bescherming en gaf hij haar op 19 Juli 1887, de titel
van "Koninklijke".
Op 26 Oktober 1887 gaf de Koning de toelating aan de leden om een onderscheiding te
dragen volgens model hem voorgelegd door de Federatie. Deze medaille kreeg de titel
"Medaille van de Ex-Onderofficier" .
Traditioneel wordt de onderscheiding verleend op voorstel van de voorzitter van de
sektie, voorstel dat schriftelijk overgemaakt wordt aan de nationale voorzitter. De
Voorzitter van de sektie draagt verantwoording voor de rechtvaardiging van het
toekennen.
Voorwaarden tot toekenning.
De voorwaarden tot toekenning werden op 28 maart 1987 herzien en als volgt
vastgelegd.
1. Onderofficier of gewezen onderofficier zijn.
2. Minstens 5 jaar effektief lid zijn van de aangesloten maatschappij .
3. Ijverig lid zijn, of
4. Buitengewone diensten aan de Federatie bewezen hebben waardoor de tijdslimiet
van 5 jaar kan verminderd worden.
5. Erelid zijn voor bewezen diensten aan de federatie.
HET KRUIS DER FEDERALE ERKENTELIJKHEID.
Historiek.
Het Kruis der Federale Erkentelijkheid werd in het leven geroepen door de federatie zelf.
Voorwaarden tot toekenning.
1. Het Kruis der Federale Erkentelijkheid kan verleend worden
aan ieder persoon, zonder onderscheid van seks of graad en
ingeschreven als sympathisant of erelid in een sektie van
de federatie.
2. Het wordt toegekend voor bewezen diensten aan de federatie.
3. De modaliteiten voor toekenning zijn dezelfde als 2 - 3 en 4 hierboven.
-o-o-o-oHOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps-, toegevoegd-, of dienstplichtig),
kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of bij een der
bestuursleden, (zie achteraan de omslag).
Lidgeld dient gestort op het nr. 000-0146912-54, Nieuwlandstraat 21 te 8400 Oostende,
(300fr. voor echtpaar of gelijkgestelden, 275fr. voor alleenstaanden).
-o-o-o-o-o-o9.
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Onze Dagreis naar BEVERLO en BERINGEN
Vroeg uit de veren op donderdag 25 september 1997 namen wij de wagen, richting Visserij school
te Oostende waar de bus van de firma "Gino Tours ons opwachtte voor onze dagreis.
Na het appel vertrokken wij om 7.00 uur met bestemming Beverlo, na eerst nog enkele leden
aan de afrit te Loppem te hebben opgeladen.
Zoals we dagelijks horen aan de radio, geraakten wij ook deze dag in de dagelijkse
verkeersopstoppingen, met het resultaat een half uur vertraging op onze bestemming.
In het Cultureel Centrum werden wij een kop koffie aangeboden door onze vereniging, waarna
wij onder begeleiding van onze gids de heer Champagne ons naar het Museum van het kamp van
Beverlo begaven.
Tijdens de één uur durende rondleiding werden wij ingelicht over het ontstaan, de groei en bouw
met uitbreidingen van het kamp.
Het Belgisch Leger in 1834 liet sinds enige tijd zijn troepen kamperen in het mooie seizoen. De
koning had echter aangedrongen op een permanent kamp, dat men niet ieder jaar moest afbreken
en dat groot genoeg zou zijn om twee divisies tegelijk te herbergen.
De stafchef, Luitenant-Generaal baron Hurel, werd belast met het uitzoeken van een geschikte
plaats. Hij verkoos de heide van BEVERLO. Deze plaats bood verschillende taktische en
strategische voordelen.
In mei 1835 werd met de bouw van het kamp aangevangen. Op 5 mei kwamen de eerste soldaten
toe. In augustus van hetzelfde jaar werd het kamp ingenomen door de voorhoedebrigade en door
de l st. Divisie. Het jaar daarop werd er nog een cavaleriekamp bijgebouwd. In 1837 werden
gronden aangekocht voor het Koninklijk Paviljoen.
Onder het voetvolk, ruiterij en artillerie telden men in het begin zo een 20.000 man.In zaal l kon
men aan de hand van maquettes, foto's en documenten de geschiedenis van het kamp volgen.
Door gebrek aan meer tijd bezochten wij nog in snel tempo nog 3 zalen en een 200 meter lange
gang waar men kon terugblikken op de twee wereldoorlogen, een afdeling gewijd aan Korea, de
Geneeskundige Dienst, de Logistieke afdeling en de waardevolle verzameling photo's en
voorwerpen over de Belgische Dynastie. Diegene die de reis niet meemaakten kunnen altijd
afspraak maken op het volgend adres : Museum van het Kamp van Beverlo, Hechtelsesteenweg 9
- 3970 Leopoldsburg. Telefoon : 011/344804.
Rond 12.00 uur brachten wij nog een bezoek in het domein van Beverlo aan het Monument van de
Weerstand,waar de namen vermeld stonden van de verzetstrijders gesneuveld in de wereldoorlog
van 1940-1945.
Toen was de tijd aangebroken om het domein te verlaten. Voor veel van onze leden had dit
bezoek herinneringen teruggebracht van de tijd van toen.
Na een lekker middagmaal , vertrokken wij om 14.00 uur naar Beringen voor een bezoek aan het
mijnstreekmuseum.
Dit bezoek duurde ongeveer 2 uur. Wij werden eerst allen uitgenodigd plaats te nemen in een zaal
voor de vertoning van een videofilm over de werking in een kolenmijn. Daarna werden wij
ingedeeld in groepen van 15 personen en onder begeleiding van een gids werd ons uitleg gegeven
over de koolmijn.
De nagebouwde mijn(pijler) anno 1930 in de kelder was zeer indrukwekkend. Toen begreep men
duidelijk in welke ongezonde en gevaarlijke omstandigheden de arbeiders werkte. Na ons verblijf
in de donkere kelder was men gelukkig de zon terug te aanschouwen.
Gedurende de werking van de steenkolenmijn van Beringen van 1907 tot 1989 werden 79
miljoen ton kolen opgehaald. De laatste kolenwagen werd opgehaald op 28.10.1989.
Destijds waren er in België 205 koolmijnen productief.

11.
Nu behoren de koolmijnen van BERINGEN, ZWARTBERG, WINTERSLAG,
EISDEN, HOUTHALEN WATERSCHEI en ZOLDER tot het verleden.
In het mijnstreekmuseum waren een enorme hoeveelheid interessant oud mijn-materiaal en
een grote verzameling geologisch materiaal uitgestald. Onze gidsen hadden vroeger gewerkt
in de koolmijn en waren zeker op de hoogte.
Iets vroeger dan voorzien, nl. te 17.00 uur vertrokken wij richting Oostende. Te
St.Martens Latem nog een halte voor het avondmaal in het gekende "Pompierke"
Op deze prachtige zonnige dag hadden wij toch weer bijgeleerd. Vooralleer te eindigen
wil ik hier onze feestleider JOHN bedanken voor zijn geleverd werk en begeleiding
gedurende de dag. Telkens mogen wij terugblikken op een goede, aangename en
interessante dagreis en dit door zijn toedoen.
Verder ook dank aan alle leden die hieraan hebben deelgenomen. Tot
een volgende reis.
A.

BAROEN

-o-o-o-o-o-

MARS VAN DE KONINKLIJKE SCHOOL VOOR ONDEROFFICIEREN NR. 2.
Kom Kameraad, reik me de hand
Blijf Kameraad, sta nu paraat
Wij zijn tesaam, diep in ons hart groeit hoop
Opdat het licht nooit verdooft
Spreek onze taal, hoor naar ons woord
Volg het gebaar dat erbij hoort
In de kracht van iedere jonge daad
Schuilt er grootse macht
Naar ieders streven Volg onze idealen
Leer ons ook de plichten dragen
Schenk nu de gloed Van nieuwe moed
In het hart en op 't fris gelaat
Gij zult de fakkel dragen
Gij moet het vuur bewaren
Waar gij ook gaat
Of waar gij ook staat
"Wees paraat, soldaat,
en nimmer versagen!"
.
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KENT U DE 14 ZWARE OVERTREDINGEN ?
1.
2.
3.

BEVELEN : geen gevolg geven aan de bevelen van een bevoegd persoon.
VOORRANG : geen rekening houden met de voorrangsregels.
VERKEERSLICHTEN : geen rekening houden met een rood of een vast oranjegeel licht.

4.

KRUISEN : niet naleven van de regels betreffende het kruisen en van het verkeersbord B19,
waarbij u voorrang moet verlenen de tegenliggers wegens een wegversmalling.
INHALEN EN KRUISEN VAN EEN TRAM : een tram links inhalen als u dat rechts moet
doen, (doorgang breed genoeg, geen vaste hindernis aan de rechterkant van de rijbaan).
RICHTINGSVERANDERING : bij links of rechts afslaan, het normaal verkeer van de andere
bestuurders of de tegenliggers hinderen. Geen voorrang verlenen aan het normaal verkeer.
VOETGANGERS : een voetganger in gevaar brengen.
SNELHEID : de maximum toegelaten snelheid met meer dan 10% overschrijden.

5.
6.
7.
8.
9.

VERLICHTING : 's nachts zonder verlichting vooraan of achter aan rijden of overdag wanneer
het zicht minder dan 200m. bedraagt, (mist, sneeuw,....).
10. AUTOSNELWEGEN : op autosnelwegen een dwarsverbinding gebruiken, rechtsomkeer maken
of achteruitrijden.
11. OVERWEGEN : zich op een overweg begeven wanneer dit verboden is,(rode lichten geluidssein - slagbomen).
12. GEVAARLIJKE GOEDEREN : niet naleven van het verkeersbord C24, (verbodentoegang
voor voertuigen die bepaalde gevaarlijke goederen vervoeren).
13. WITTE DOORLOPENDE STREEP : een witte doorlopende streep tussen de rijstroken
overschrijden.
14. INHALEN :
a. Het links inhalen van een bestuurder die zijn voornemen
om links af te slaan aangekondigd heeft en die reeds naar
links is uitgeweken
b. Inhalen als u wegens de omstandigheden de tegenliggers
niet van ver genoeg kunt zien.
c. Inhalen nabij een hellingtop of in een bocht, (het mag
wel indien er rijstroken zijn en de doorlopende witte
streep niet overschreden wordt).
d. Tripleren, (tenzij het om een rijbaan gaat met tenminste
drie rijstroken voor dezelfde richting).
e. Geen rekening houden met de verkeersborden "Inhaalverbod".
-o-o-o-o-o-

___________________________________________________________

13.
EL CAMINO ........
Vervolg :
DE WEG NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA.
(Zie nr. 4/97) (door Rita SCHUYESMANS en Willy VANDENBERGHE).
Een paar woorden over het eten, de slaping en de mensen onderweg.
Het Eten : 's morgens mag je het vergeten, "No desayuno", geen ontbijt voor 10.00u.
Dan ben je allang de bergen in. Dus een stuk oud brood uit de rugzak en een
slok water of cacao uit de veldfles.
's middags ben je over het algemeen, onderweg in de bied. Terug een stuk
brood en een slok, een doosje sardienen of tonijn, worst of smeerkaas.
's avonds, "Ie moment suprème", de warme schotel, menu der pelgrims of
menu del dia, spotgoedkoop maar niet vóór 21.00u. of 22.00u. Als ze je op
tijd bedienen kan je nog om 23.00u. terug in de refugio zijn om in je
slaapzak te kruipen.
Het Slapen : In het eerste gedeelte van de tocht zijn de refugio's meestal in private
handen : ongeveer 500 peseta's per persoon voor een stapelbed in een
gezamenlijke slaapplaats .
In het tweede gedeelte van de tocht zijn het meestal kerken of kloosters of
gemeentelijke refugio-s. Deze gemeentelijke slaapplaatsen waren zeer
vuil!
In het derde gedeelte, afhangende van de staat en de sponsering door de
Spaanse banken, waren het splinternieuwe gebouwen (92/93), met
moderne keuken. Electrische haarden, maar geen potten om iets in klaar te
maken. Daardoor zijn deze haarden nog altijd splinternieuw en worden ze
met veel praal getoond bij aankomst!
De refugio's zijn een verzamelplaats voor alle soorten pelgrims, mannen
en vrouwen, echte en toeristen. De echte herken je 's morgens want, die
zijn vóór 6 uur de deur uit. De anderen moeten "normaal" het gebouw
verlaten vóór 8 uur en je mag er maar één nacht verblijven. Dit kan soms
aangepast worden.
Dat maakt dat je er niet veel rust hebt, zoals je hebt kunnen lezen
hiervoor. De laatsten die van hun avondmaal terugkomen, liggen rond
24.00u. in hun slaapzak bij een gebrabbel van alle talen. Dan begint het
koor aan de repetitie, snurken op alle toonaarden. Buikje vol, een glaasje
wijn en de vermoeidheid doen hun werk. Nachtelijk weg en weer geloop
naar het sanitair en om 4 uur beginnen de eersten hun motchillas te maken
in het duister.
Dit alles maakt dat je na een week, de refugio's soms links laat liggen en om
verschillende redenen een "hostal" gaat opzoeken. Dan begin je 's
morgens terug met volle moed. Naarmate je Santiago begint te naderen,
kijk je ook al wat vroeger uit naar deze luxe. Hierdoor komt het budget in
onevenwicht.
De Mensen : De mensen op het platteland zijn zeer vriendelijk en gastvrij. Altijd zijn
ze klaar om te helpen. Wanneer je door een dorp gaat hoor je het "Bueu
Viaje" of goede reis. Dit betreft natuurlijk de oudere generatie want de
jeugd is uit de dorpen verdwenen.
13.

14.
In de grote steden is het dikwijls het omgekeerde en doet men niet de
moeite u te bekijken en antwoorden dikwijls niet op je vragen.
Na de heerlijke dagen op het platteland, tracht je zo vlug mogelijk de steden te
verlaten om terug te keren naar de natuur met haar rust en het gefluit van de
vele vogels .
Om te besluiten, danken we alle vrienden die in gedachten met ons meegeleefd
hebben.
Detail van de Tocht :
21 Mei 96
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01 Juni
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1. St. Jean Pied de Port - Roncesvalles
2. Roncesvalles - Larrasoano
3. Larrasoano - Cizor Menor (Pamplona)
4. Cizor Menor - Puenta la Reina
5. Puenta la Reina - Estella
6. Estella - Los Arcos
7. Los Arcos - Logrono
8. Logrono - Najera
9. Najera - Santo Domingo de la Calzada
10. Santo Domingo - Villafranca de Montes
11. Villafranca - Burgos
12.
Rustdag
13. Burgos - Castrojeriz
14. Castrojeriz - Fromista
15. Fromista - Carrion de los Condes
16. Carrion de los Condes - Sahagun
17. Sahagun - El Burgo Raneiro
18. El Burgo Raneiro - Mansilla de Mulas
19. Mansilla - Villadongos del Paramo
21. Astorga - Rabanal del Camino
22. Rabanal - Molinaseca
23. Molinaseca - Villafranca del Bierzo
24. Villafranca - O Cebreiro
25. O Cebreiro - Triacastela
26. Triacastela - Barbadelo
27. Barbadelo - Portomarin
28. Portomarin - Melide
29. Melide - Santa Irene
30. Santa Irene - Santiago de Compostela

30km.
25km.
20km.
22km.
22km.
20km.
28km.
26km.
21km.
32km.
43km.
38km.
23km.
20km.
40km.
18km.
18km.
35km.
18kra.
27km.
28km.
27km.
20km.
25km.
20km.
40km.
29km.
20km.

(Rita SCHUYESMANS en Willy VANDENBERGHE)
-o-o-o-o-o14
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Radio Maritieme Dienst (Oostenderadio) naar de Marine !
Korvetkapitein Mare GODDYN is aan te treffen binnen de gebouwen van
Oostenderadio in de Perronstraat te Oostende. Hij is het zichtbaar teken van de Marineovername. Zijn studie: zal uitwijzen hoe de integratie van de RMD bij de Marine, moet
verlopen.
De activiteiten van de voormalige Belgacomdienst komen onder de
verantwoordelijkheid van Landsverdediging. Het personeel komt via het Belgisch
Instituut voor Postdiensten en Communicatie bij de Marine. Het merendeel van het
personeel is tevreden met deze overgang
De voornaamste taak van de Radio Maritieme Dienst is de beveiliging van
mensenlevens op zee. België bouwde destijds het eerste kuststation op het Europese
vasteland dat verbindingen realiseerde met varende schepen. Het station ging in de ether
5 jaar na de uitvinding van Marconi ! De mailboot "Princesse Clementine" had als
eerste schip een radiohut aan boord en seinde in 1901 de schipbreuk van de "Medora" op
de Ratelbank, per radio naar Oostende door. De eerste redding dank zij het kuststation
kon opgetekend worden.
Momenteel verwerkt Oostenderadio, dat sinds kort de dienstverlening van
Antwerpenradio heeft overgenomen, nog gemiddeld 200 oproepen; per dag. Haar
kernactiviteit is het uitluisteren naar nood-, spoeden veiligheidsberichten. Bij een incident
verwittigen de operatoren onmiddellijk het Loodswezen of de Luchtmachtbasis van
Koksijde. Het station zendt ook berichten uit zoals bijvoorbeeld de dringende berichten
aan zeevarenden of, bij ongeval of ziekte op zee, roepen zij de hulp in van het Militair
Hospitaal van Neder-over-Heembeek.
Vissersboten, pakketboten, pleziervaartuigen en zelfs de internationale zeevaart,
gebruiken regelmatig de radiotelefoon om het vasteland op te bellen. De meeste van
deze gesprekken worden automatisch afgehandeld, want de beschikbare apparatuur van
Oostenderadio, is vrij modern.
Ook met vliegtuigen en met streken waar de klassieke communicatie vaak onmogelijk is,
zoals Afrika, wordt de infrastructuur van de RMD, ingehuurd. Tijdens de Golfoorlog,
het conflict in Somalië of onlangs, tijdens de interventie in Congo, wisten de militairen
voor het 'sociaal' telefoneren, de weg te vinden naar Oostenderadio.
Hoe de RMD nu eigenlijk binnen de Marine zal inpassen, is nog zeer de vraag. Ofwel
wordt de dienst behouden zoals hij nu bestaat, ofwel wordt hij volledig opgeslorpt
binnen de Marine. Zo zegt KVK. Mare GODDYN, maar, hij geeft toe dat de ideale
oplossing ergens tussenin ligt. Hij moet, in opdracht van de Staf van de Marine, de
activiteiten van de RMD analyseren en de mogelijke samenwerkingen tussen beide
partijen onderzoeken.
"Er zit muziek in deze radio", zegt Mare GODDYN. "Denk maar eens aan de vele
voordelen die deze nieuwe samenwerking voor beiden kan meebrengen. Defensie heeft
een pakket met zenders en ontvangers geërfd waarmee je op alle wereldzeeën en
continenten contact kan krijgen. Voor de Marine, die permanent schepen op zee heeft,
een uiterst handig middel!'.
Aan de andere kant eindigt voor het RMD-personeel de onzekerheid en komen ze terug
in een staatsstructuur terecht.
Een oplossing waar beiden beter van worden, daar gaat het om !
(VOX nr. 9727).
-o-o-o-oNIEUWJAARSRECEPTIE
Voor alle leden en sympathisanten op 8 JAN 98, in "Het Koninginnehof", om 14.30u. Zorg
dat je erbij bent !

20.
DE PENNINGMEESTER VRAAGT HET WOORD. Het
jaar 1997 loopt op zijn einde en 1998 komt in zicht.
Daarom wil ik iedereen eraan herinneren niet te vergeten om het lidgeld voor 1998 te
vereffenen.
De prijs blijft dezelfde als vorig jaar :
- 300fr. voor echtparen en gelijkgestelden,
- 275fr. voor alleenstaanden.
Gelieve te storten op PCR nr. 000-0146912-54 van de Koninklijke Maatschappij Exonderofficieren Oostende, p/a Nieuwlandstraat 21, 8400 Oostende.
Het Bestuur en ikzelf, hopen dat iedereen onze bloeiende, boeiende vereniging trouw zal blijven en
spontaan zijn bijdrage zal storten.
Wie nog een steentje meer wil bijdragen, is altijd welkom. Onze activiteiten en ons tijdschrift
kosten geld en worden elk jaar een beetje duurder. Ook het versturen van "De Klaroen" is duurder
geworden en neemt een grote hap uit ons budget.
Kent u een vriend of collega Onderofficier, of iemand die onze vereniging genegen is en nog
geen lid is ? Spreek hen aan of, breng hen mee naar één van onze maandelijkse vergaderingen.
Altijd welkom.
Theo DEHAEMERS. o-o-o-oSTATUTAIRE VERGADERING 1998.
Donderdag 12 Maart 1998.
Op de statutaire vergadering van 12 MAR 98, worden de volgende leden van het bestuur
herkiesbaar gesteld, conform de statuten.
Raymond VAN LOOCKE - Albert VERPOUCKE - Jacques SOMERS.
Werden in de loop van 1997 in het bestuur opgenomen en dienen bevest igd door de algemene
vergadering der effectieve leden.
Charles VERBAND! - Gilbert DEWULF.
Tevens wordt aan alle effectieve leden in orde met het lidgeld voor 1998, ter kennis gebracht dat,
kandidaturen voor het bestuur, uiterlijk op 12 februari 1998,op het secretariaat schriftelijk dienen
toe te komen.
Namens de Voorzitter en het Bestuur, De secretaris,
G. DEWULF.
-o-o-o-o-o-
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TONGEREN.
Stipt om 08.30u. reed Gino Tours met 27 enthousiaste
leden, richting Tongeren, voor het bijwonen van het
jaarfeest van deze afdeling. Wij konden ons de "luxe"
veroorloven om regelmatig van plaats te wisselen voor
een babbeltje - en of er gebabbeld werd !
Aangezien we hoog en droog zaten en geen aandacht aan
de weg moesten schenken, hadden we ruim de tijd om de
autoweg en omgeving eens uit een andere hoek te
bekijken.
Zonder opstoppingen noch files, reden wij Tongeren
binnen.
Bij het aanschouwen van de resterende 1500m.
omwalling, kreeg onze vriend Willy de tranen in de
ogen, (hij dacht aan de tijd dat hij met rookpluimen
berichten moest doorsturen). Tongeren, de algemene
Belgische tendens volgend, leek een bouwwerf, straten
hernieuwen, rotondes aanleggen, enz. Bijzover dat het
centrum onbereikbaar was per bus. Na een weinig
draaien en keren dropte de feestleider ons in een zijstraat
van de "Ring", dicht bij de brandweerkazerne. Je weet maar nooit !
Een afspanning voor koffiepauze was vlug gevonden. Tot spijt van sommige leden kwam
er van "vrij in de stad" niets in huis. Waar hebben we dat vroeger reeds meegemaakt?
Diest. Nochtans ge niet Tongeren bekendheid als oudste stad, Romeinse vesting en eerste
bisschopstad. Het begroeten van Ambriorix is een must.
In het verleden hadden wij het voorrecht met een gids een bezoek te brengen aan Tongeren
en omgeving, met o.a. de O.L.Vrouwsbasiliek, (1257), het St. Catharina Begijnhof (gesticht
in 1257), e.d. De Tongerse bodem is in feite een groot archeologisch museum waar nog
dagelijks archeologen aan het werk zijn zoals bij ons in Raversijde.
Tongeren is ook een Vlaamse kunststad. Elke zondag is er een antieken brocantemarkt,
gekend als de grootste van de Benelux. Het Anti-quorom, een galerij op de Grote Markt,
herbergt een uniek en uitgebreid aanbod aan waardevolle voorwerpen, verspreid over een
12tal winkels. Verder zijn er nog een 20tal antiekhandelaars in het centrum en een 15tal er
buiten. Van dit alles hebben we deze maal maar kunnen dromen want, de feestzalen van de
"Ambassador",liggen een heel eind buiten de stad.
De verwelkoming was, gewoontegetrouw, hartelijk. "Oostende" palmde 2 lange tafels in.
Met het Limburgse "volkslied" zat de ambiance er onmiddellijk in. Het banket werd keurig
opgediend. Eddy, de orgelman, bijgestaan door een charmezanger deden hun best om te
zorgen voor de gewenste stemming.
De Limburgers, onder de leiding van hun voorzitter, zongen het best, maar in het dansen
hadden wij een voetje voor. Wellicht is dit te wijten aan de "roots" van de Limburgers.
Bij het vallen van de avond werd de terugreis aangevangen zodat we op de busradio de
interland België - Wales konden volgen. Onze feestleider was uitbundig bij de Belgische
goals, maar zakte steeds dieper in zijn zetel naargelang de tegenpartij tegenscoorde.
Gelukkiglijk bleven wij aan de winst en het eindsignaal was ook het einde van onze reis,
met bijkomende rondrit van het Kennedy-rondpunt.
Iedereen trok tevree naar huis en de afwezigen hadden weer eens ongelijk.
Tot volgend jaar in ............................... ??
J. Somers.
21.

22.
DOOPPLECHTIGHEID TE ZEDELGEM.
Op vrijdag 24 oktober 1997 ging bij K.S.0.0. nr. 2 te Zedelgem, de doopplechtigheid
door van de 52e Promotie, SGT Henri CAMMAERT.
Luitenant Kolonel Patrick DEMEESTER heette Generaal Majoor FAIRON (GSX)
welkom, alsook de Provinciecommandant en de Burgemeester van Zedelgem.
Bij de andere genodigden, ook confraters Charles VERBANDT en John
VERPOUCKE, bestuursleden van onze maatschappij.
De plechtigheid werd opgeluisterd door het Koninklijk Muziekkorps van de Marine.
Na de voorstelling van de foto van de Peter van de promotie werd de promotiewimpel
overhandigd en de belofte afgelegd.
De showdril viel, zoals steeds, in de smaak van de toeschouwers.
Met het defilé en een receptie "all ranks", werd deze mooie namiddag afgesloten.
R.V.L.
De Toespraak van de Schoolcommandant op de Doopplechtigheid.
Waarde Genodigden,
De Koninklijke School voor Onderofficieren heet U van harte welkom op deze
militaire plechtigheid. Het hoofdthema ervan bestaat uit de doopplechtigheid,
waarbij de Naam en het Voorbeeld van een uiterst verdienstelijk onderofficier wordt
overgedragen aan de nieuwe lichting Kandidaat Beroepsonderofficieren van het jaar
1997. Deze peter zal u plechtig worden voorgesteld.
De nieuwe lichting Kandidaat Beroepsonderofficieren 1997 is tweeledig en bestaat
uit : enerzijds 13 leerlingen van de 52e Promotie die gedurende 2 jaren de leergangen
van de derde graad van het Technisch Onderwijs zullen volgen om er het A2 diploma
Militaire en Sociale Wetenschappen te behalen en anderzijds 38 leerlingen, reeds in het
bezit van hun diploma middelbaar onderwijs en daarom "niveau twee's" genoemd, die
hier, tot eind december, de zeer intensieve Militaire Vorming tot Onderofficier volgen
die hen in staat stelt een sectie van een tiental soldaten te leiden in de basistechnieken
van het gevecht te voet.
Op het einde van hun opleiding in de Koninklijke School voor Onderofficieren
worden beide categoriën Kandidaat Beroepsonderofficieren aangeduid voor een
wapenspecialiteit. Ze vertrekken dan naar de aangeduide wapenschool voor het
aanleren van hun uiteindelijke beginfunctie in het leger.
Naast de nieuwe lichting Kandidaat Beroepsonderofficieren, staan voor U ook
opgesteld :
- de 50e en de 51e promotie : samen 55 leerlingen
- de sociale promotie : een twintigtal beroepsvrijwilligers
die de Militaire Vorming tot Onderofficier volgen om aan
vullingsonderofficier te worden
- een tiental leerlingen van de Logistieke School, eveneens
in de Militaire Vorming tot Onderofficier.
Deze meer dan honderd jongeren hebben gekozen voor het mooie beroep van
onderofficier, sleutelfunctie bij het leger.
De basisopleiding verzekeren van deze toekomstige onderofficieren is een van de
belangrijkste opdrachten van deze school : ze zet er het gros van haar middelen voor in,
bovendien kan ze van september tot december rekenen op bijkomende onderrichters die
door hun wapenscholen in steun worden gestuurd. De K.S.0.0. zal er alles aan doen om de
kandidaten hun doel te doen bereiken. Een maximum onder hen hopen wij later als
volgroeide onderofficieren terug te zien in deze school voor de voortgezette vorming van
de onderofficier .

23.

Confr. J. VERPOUCKE overhandigt de prijs voor de beste leerling in de L.O. & Sport
bij 2KSOO, aan SDT. K.B.0.0. VAN DE MERCKT.
IN MEMORIAM.
Jean DERYCKE.
Op l september 1997 is Jean DERYCKE te Oostende overleden. Hij werd te Poperinge
geboren op 24 februari 1924. Oud-strijder van de 2de Wereldoorlog, Adjudant van de
Gewapende Weerstand O.F. en oorlogsvrijwilliger, kwam hij na de bevrijding naar de
Zeemacht. Hij ging als oppermeester op rust.
Jean DERYCKE vervoegde de rangen van de Ex-onderofficieren van de Krijgsmacht,
afdeling Oostende, in 1978, met rangnummer 554. De plechtige uitvaartdienst ging
door te Stene in de St. Anna-kerk, op maandag 8 september 1997. Een
bestuursdelegatie met vaandel, was op de begrafenis aanwezig. Wij bieden aan de
familie onze innige deelneming.
Antoine PAREWYCK.
Langs de pers om hebben wij het overlijden vernomen van de voorzitter van de afdeling
Aalst, de heer A. PAREWYCK. Hij was oud-strijder 1940-1945 en vereerd met
verschillende eretekens. Hij werd te Wichelen geboren op 29 april 1913 en overleed thuis
te Aalst, op 10 november 1997.
Hij werd op 15 november 1997 ten grave gedragen met een plechtigheid in de St. Annakerk te Aalst.
Namens de voorzitter, het bestuur en de leden van onze vereniging, werd een rouwbeklag
gestuurd.
Ook langs deze weg bieden wij aan mevr. PAREWYCK-VOSSEN en de familie, onze
innige deelneming bij het heengaan van onze collega.
Rachel CORDIER.
De redactie vernam het overlijden van mevr. Rachel CORDIER, weduwe
van de h. Georges MOERMAN, op 2 november 1997.
De overledene is de moeder van onze leden Jean en Odette MOERMAN-DEBRUYNE.
Wij bieden hen en de familie, namens de voorzitter, het bestuur en de leden, onze
deelneming aan.
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AFSCHEID.
Met het verschijnen van deze "KLAROEN", neem ik, na 10 jaar, afscheid van het
secretariaat en het tijdschrift.
Voor de laatste maal heb ik voor jullie, beste lezers, dit nummer samengesteld.
Het nr. 1/98 zal steeds in mijn herinneringen blijven want, het is voor mij het
afsluiten van een tijdperk van genoegen bij de totstandkoming van elk tijdschrift.
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ik neem afscheid in de beste
verstandhouding met de Voorzitter en het Bestuur. Zij allen begrijpen dat ik het vanaf nu,
wat kalmer moet doen. Ik dank hen voor dit begrip.
Het begon in 1987 toen ik medewerking verleende aan onze betreurde J-B
DREESEN.
Vooraf had ik het secretariaat overgenomen van onze Koninklijke Maatschappij, op
vraag van toenmalig voorzitter 0. DEFOOR. Het ging slechts om een "tijdelijke" overname
van wijlen A. NOTREDAME daar deze teveel in beslag genomen werd door het
voorzitterschap van het Koninklijke Verbond der Veteranen van Koning ALBERT I. Het
was februari 1986.
Algauw bleek dat, voor de goede werking van de redactie, de secretaris, ook redacteur van
het tijdschrift "DE KLAROEN" diende te zijn. Hij alleen beschikt over alle gegevens,
oud en recent, die nuttig kunnen zijn voor het opstellen van een tijdschrift zoals het onze.
Ik nam de "Klaroen" volledig op mij in oktober 1988.
Aan confrater Gilbert DEWULF, mijn 10 jaar jongere opvolger, geef ik dus niet
alleen het secretariaat over, maar ook de redactie van onze 3-maandelijkse
spreekbuis.
Gilbert kreeg het volle vertrouwen van de Voorzitter en de bestuursleden. Ik wens hem alle
succes toe en zal niet nalaten eventueel raad en hulp te bieden indien hij hierom zou
verzoeken.
Samen hebben wij een periode van overname/overgave doorgemaakt die vruchtbaar
is verlopen en waaruit blijkt dat hij de juiste man is voor de "job".
Tot afscheid wens ik Voorzitter André BAROEN, de bestuursploeg en allen die mij
hebben gesteund en geholpen in de voorbije 10 jaar, hartelijk hierom te bedanken.
De vriendschap van iedereen die deel uitmaakt van de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende, heb ik weten naar waarde te schatten. Het is een vereniging
zoals geen andere !
Raymond VAN LOOCKE.
-o-o-o-o-o-oMEDEDELING
25 September 1997 : In een plaatselijk weekblad lazen wij volgende mededeling.
Ontbinding van het Koninklijk Verbond der Veteranen van Koning ALBERT I
Hiermede verwittigt het Bestuur van het verbond alle leden, dat bij gemis van een nieuwe
voorzitter, alsmede het collectief ontslag van alle bestuursleden, er op 26 juli 1997, tijdens
de Provinciale vergadering te leper, beslist werd het KVVK ALBERT I te ontbinden.
Wij houden eraan alle leden te danken voor de jarenlange trouw aan het verbond.
Namens het ex-bestuur.
-o-o-o-

