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Nieuws van het " Distributiefront ".
Eindelijk na lang aandringen verzorg ik de trimestriële verdeling van “ De
Klaroen " .
In al mijn ijver en " hurry " was ik vergeten de datum te vermelden . Mea culpa,
mea maxima culpa.
Algemene paniek voor de te versturen exemplaren - maar geen nood - de Post is
klantvriendelijk, vroeger was het anders, maar nu kwam alles terecht.
Ook een dankwoordje aan de " koeriers " die gratis de +/- 150 exemplaren in de
verschillende bussen deponeren. De voorzitter neemt, de Vuurtorenwijk voor zijn
rekening. Confrater Kimpe P. zwerft rond in Bredene en De Haan. Ons nieuw
bestuurslid Charles Verbandt, wellicht samen met Simonne, fietst een groot deel van
Oostende af en ik neem de rest ten W. van Oostende .
Zo kan het gebeuren dat de een al vroeger dan de andere zijn " Klaroen " in de bus
krijgt. Maar geen nood, ons blad komt dank zij de inspanning van de secretarisredacteur voor de trimester uit en wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe, hetzelfde
enthousiasme aan de dag zal leggen als zijn voorganger.

SOMERS J.

-2AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
1 . Ledenvergaderingen.
De ex-onderofficieren van de afdeling Oostende, vergaderen op de tweede donderdag
van de maand, uitgezonderd juli en augustus, om 14.30 u. 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 zullen zorgen.
Opgelet : de vergadering van juni '98 gaat door op de 18e. en niet op de 11e.
-

-

-

-

-

-

-

Donderdag 9 APR 98 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "De Luchthaven van Oostende" door de gewezen Lucht
havencommandant de Heer FONTEYNE
- koffietafel en tombola
Donderdag 14 MEI 98 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- voordracht door de Heer R. DESNERCK "Op z'n Oostends".
- koffietafel en tombola
Donderdag 18 JUN 98 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- bingospel
- koffietafel en tombola
Donderdag 10 SEP 98 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt over de "Successierechten".
- koffietafel en tombola
Donderdag 8 OKT 98
- verwelkoming door de voorzitter
- voordracht door onze Ere-Voorzitter de Heer J. CHRISTIAENS
" Grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk".
- koffietafel en tombola
Donderdag 12 NOV 98
- verwelkoming door de voorzitter
- spreekbeurt "Humanitaire opdrachten in het buitenland" door de
Heer Cdt VAN CANT, Y
- koffietafel en tombola
Donderdag 10 DEC 98
- verwelkoming door de voorzitter
- voordracht over het "Milieu".
- koffietafel en tombola

Vervolg van het aktlviteitenprogramma op bladzijde 7 .

-3DAGREIS NAAR BRUSSEL op dinsdag 19 mei 1998
Opstapplaatsen: n° 1. Oostende Visserij school J. BAUWENS
n° 2. Brugge E 40 afrit Lac van Loppem
Dagindeling :
07.00 u. Vertrek aan opstapplaats n° 1.
09.15 u. Bezoek aan Kabinet van Binnenlandse Zaken
10.15 u. Bezoek aan Vlaams Parlement
12.30 u. Middagmaal : Ministerie van Volksgezondheid R.A.C.
Individuele zelfbediening te betalen door de gebruiker zelf.
Dagschotel - Biefsteak friet-koude schotel enz... naar keuze.
14.00 u. Bezoek aan Centrum voor geschiedenis en tradities van de Rijkswacht
C.G.T.
17.45 u. Vertrek richting Gent
19.00 u. Avondmaal in S t.Martenslatem t'Pompierke
Kruditeiten - hesp - friet
20.30 u. Vertrek richting Brugge - Oostende
Deelname in de kosten : 700 frank
Inbegrepen : autobus - fooi chauffeur -avondmaal (drank
niet inbegrepen).
Uiterste datum van inschrijving 14 mei 98 of tot volledige bezetting van de bus.
Aantal personen Max. 50. De datum van storting is het enige beslissende
criteria bij de boeking van de bus reis.
Er kan alleen Ingeschreven worden per overschrijving :
T. DEHAEMERS Nieuwlandstraat 21 8400 Oostende
rekeningnummer : 000 - 0146912 - 54
Op overschrijving vermelden: dagreis naar Brussel
n° opstapplaats
Inschrijving is slechts gelding na ontvangst van de overschrijving.

-4LEDENVERGADERING VAN 13 NOV 1997Verontschuldigd; confr. SOMERS (bestuurslid).
De voorzitter opent de vergadering en vraagt meteen één minuut stilte voor de
overledenen. We waren met 80 leden aanwezig.
Confr. Gerard MOERMAN en dame worden aan de vergadering voorgesteld bij hun
eerste aanwezigheid op een bijeenkomst.
Vervolgens verwelkomt de voorzitter de Heer MAERTENS, hoofdingenieur bij het
Ministerie van Landbouw dienst Zeevisserij.
De feestleider stelt de spreker voor aan de vergadering en de Heer MAERTENS
neemt dadelijk het woord.
Eerst geeft hij een overzicht van de negatieve evolutie van onze vissersvloot: van
450 schepen naar 146. Onze toevoer bedraagt nu 30.000 ton vis per jaar, met een
invoer van 160.000 ton, geldelijk betekent dit 3 miljard frank toevoer en 30 miljard
invoer.
Het visserijbeleid is in 1983 bij de E.U. op gang gekomen. Dit beleid kan in 7 delen
worden gerangschikt :
1 De toegang tot de visserijgronden: het incident met de 0.33 vóór Duinkerken
kwam natuurlijk aan bod.
2. De quota: er werd geopteerd voor deze methode van verdeling van de
toegelaten vangsten waarvan wij, de Belgische vissersvloot, ongeveer 2 %
kregen toegewezen.
3. De technische maatregelen met als voornaamste de grootte van de netmazen .
4. De structuur van de vloot.
5. De akkoorden met de derde wereldlanden.
6. De controle op de zeevisserij.
7. De marktverordeningen met als voornaamste de afkoopprijzen.
Na deze uiteenzetting kregen we de gelegenheid om vragen te stellen met o,a. een
vraag betreffende het fenomeen van de aankoop van de Belgische schepen door de
Nederlanders.
De Heer MAERTENS kreeg een warm applaus voor zij klare en interessante
spreekbeurt. John overhandigde hem het kleine geschenk als dank vanwege onze
vereniging.
Na de koffie en de pannekoeken werd het verslag van de vorige vergadering
voorgelezen door de secretaris.
De voorzitter brengt de komende activiteiten in herinnering en verwijst naar ons
tijdschrift. Vooral Koningsdag krijgt uiteraard aandacht. De afdeling Tongeren zal niet
kunnen deelnemen wegens het hoog aantal inschrijvingen van de eigen leden.
Onmogelijk ze een plaats te geven.
De voorzitter brengt ook het brasserieconcert van 5 dec onder de aandacht van de
vergadering. De Koninklijke Stadsharmonie staat onder de leiding van confrater
Fernand Cuypers. Ook een banket van de vriendenkring van de stadsharmonie wordt
aangekondigd voor 14 dec 97. John Verpoucke heeft het vervolgens over het verloop
van het banket van 15 nov 97- De plaatsen aan tafel worden zoveel mogelijk ingedeeld
volgens de wensen van de deelnemers aan de feestmaaltijd. Gezien het 110-jarig
bestaan van onze vereniging zal voor een verrassing worden gezorgd.
Om 16.10 u. wordt het administratief gedeelte afgesloten. De tombola kan beginnen
na een korte babbelpauze.

-5Het hoort dat wie nieuw is op de vergadering in de prijzen valt. Gerard Moerman won
de 2de prijs. Willy Verleure won 2 kiekens en zegde zelf : nu gaan we met ons drieën
naar huis. Frans Puystiens schonk een mooie das als verrassingsprij s.
We namen afscheid even voor 17-00 u.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING van 11 DEC 1997.
Verontschuldigd; confr. DEHAEMERS, PUYSTIENS en SOMERS (bestuursleden).
De voorzitter heet iedereen welkom om 14.30 u. en vraagt één minuut stilte voor de
overledenen.
De Heer VANDENBROUCKE van de BBL is aangekomen en wordt door de feestleider aan de 87 opgekomen leden voorgesteld.
De spreker begint meteen aan zijn voordracht over de "EURO". Betreffende deze
Europese munt zal de Heer VANDENBROUCKE de volgende punten behandelen :
1. Waarom een Europese munt.
2. Wanneer een Europese munt.
3. Welke landen zullen van bij het begin deze munt opnemen.
4. Welke zullen de gevolgen zijn.
Het verdag van Maastricht wil uniformiteit op monetait vlak naar Amerikaans model:
de dollar. De Euro zal blok vormen tegen de andere munten maar speciaal tegen de
dollar. De Heer VANDENBROUCKE betoogt dat ook in de E.U. een eenheidsmunt
noodzakelijk is. Hij geeft een voorbeeld: men vertrekt vanuit België met 1.000 frank
richting Nederland en wisselt voo gulden. Met deze gulden gaat het naar Duitsland
waar men de gulden omwisselt voor Dmark. Dan naar Italië voor lires, Oostenrijk voor
shilling Frankrijk voor de frans frank en zo terug naar eigen land. Van de oorspronkelijke 1.000 frank blijft niets meer over !!!
01 jan 1999 wordt de start van de Euro: E-day genoemd. Men
onderscheidt:
een voorbereidingsfase
een overgangsfase van 3 J jaar
een definitief eurotijdperk: 01 jun 2002
Welke landen zullen van bij het begin tot de monetaire unie toegelaten worden.
Volgende factoren zijn bepalend:
de inflatie
het rentepeil
het begrotingstekort
de staatsschuld
Op huidig ogenblik voldoet één land aan deze voorwaarden: Luxemburg. De spreker
behandelt dan de gevolgen van de overgang naar een eenheidsmunt.
Het spreekt vanzelf dat onze spreker veel vragen te beantwoorden krijgt. Deze zeer
boeiende voordracht eindigt om 15.50 u. daar de spreker in kwestie nog andere
gelijkaardige verplichtingen had. Hij krijgt een warm en welverdiend applaus en het
traditioneel geschenk.
De nieuwe leden RAU en WANDELS (sympathisant) en hun dames worden aan de
vergadering voorgesteld door de voorzitter.
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De voorzitter leest het schrijven voor van de Lt Gen MERTENS waarin wij worden
bedankt voor onze postogram aan de Koning t.g.v. Koningsdag. De feestleider brengt de
nieuwjaarsreceptie in herinnering en meldt de plannen voor een eendagsreis in mei 98
naar het Vlaams Parlement. Op de receptie van 08 jan 98 worden er geen plaatsen
voorbehouden zo meldt ons nog John.
De voorzitter geeft het sein om met de tombola te beginnen en tot 17.00 u. zijn we in
blijde verwachting van een eventueel prijsje. Afscheid was omstreeks 17.10 u.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 08 JAN 1998.
Verontschuldigd: confr. PUYSTIENS en DEHAEMERS (bestuursleden).
Het goede weer was vooral de stimulans voor een record aantal aanwezigen van 180
leden op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
De voorzitter wenste in naam van het bestuur iedereen een gelukkig nieuwjaar toe.
Een ogenblik stilte werd in acht genomen ter nagedachtenis van de overledenen .
Om geen tijd te verliezen werd het administratief gedeelte overgeslagen en werd
onmiddellijk de ontspanningsnamiddag ingeleid door onze feestleider John Verpoucke.
Om 14.45 u. werd de dans ingezet. De sfeer was er meteen in dank zij
de zeer goede aangepaste muziek van onze DJ met zijn eigen one-man show.
Tijdens het verorberen van de broodjes en de drankjes werd de tombola gehouden met
een zeventig tal prijzen.
Het was rond 20.00 u. dat iedereen tevreden het feest verliet.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 12 FEB 1998.
Verontschuldigd; confr. PUYSTIENS, THEYS, VERPOUCKE en SOMERS .
Om stipt 14.30 u. werden 92 leden welkom geheten door de voorzitter die onmiddelijk
één minuut stilte vroeg ter nagedachtenis van de overledenen .
Bij afwezigheid van onze feestleider John stelde de voorzitter ons de spreker van deze
namiddag voor de Heer DEFLOOR met als onderwerp de MERCATOR.
De Heer DEFLOOR nam onmiddellijk het woord en begon met de geschiedenis van de
Mercator vanaf 1960. In dit jaar besliste de Minister O.W. Segers het schip uit de vaart
te nemen wegens te vele risico's. Het jaar daarop werd de stichting Mercator opgericht
om de verkoop van de Mercator te verhinderen. Dit bracht met zich mee :
- verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de wacht
- thuishaven Antwerpen: Oosteroever
- akkoord met Flandria: combinatieticket met bezoek aan de Mercator
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Westerling (zeevaartschool) tevens verantwoordelijk voor het technisch onderhoud, het
schip overgebracht naar Oostende. Officieren van de RMT voerden een maandenlange
durende herstelling uit weeflijnen, staaldraden enz.).
In 1964 deed ik mijn eerste intrede voor het verder onderhoud samen met een tweede
man (zeer goede technieker) stoker bij het leger, maar overleden in 1995 bij een
ongeval.
In 1993 was er de Eurosail in Antwerpen - het schip werd aangekleed -de Heer Henri
Joffroy, die het schip zeer goed kende, heeft met 10 man het schip terug uitgerust met
de zeilen (hoogste mast 41 meter). Bij de goedkeuring in 1993 door de zeevaartinspectie
voor het buitenvaren werd na 33 jaar terug onder zeil gevaren ongeveer 3 mijl.
In 1995 Eurosail in Zeebrugge - 100 jarig bestaan van de haven -na deze deelname terug
naar Oostende onder zeil met een NO wind met 90 man aan boord vol ervaring. Na deze
reis mag er niet meer worden gevaren wegens brandveiligheid.
1996 reis naar Brussel - dit was geleden van 1936 - groot probleem was onder de
bruggen door te komen. Daarom werd er 80 ton ijzerrails als ballast geplaats door een
groep specialisten. Bezoek gedurende 2 weken met een groot aantal bezoekers.
Voorzien in het jaar 2000 om terug naar Brussel te varen.
Het bezoekersaantal gaat achteruit maar voor volgend jaar is er een reis gepland naar
Antwerpen en Gent en dit onder zeil.
Monumentenzorg bemoeien zich er mee om de Mercator te laten klasseren, subsidies 80
% voor renovaties, 15 % voor de stad, 15 % voor de provincie. Werken uitgevoerd in
1999 (behoud schip in oorspronkelijke staat met klinkers die bijna niet meer bestaan,
maar onderwater gaat men lassen.
Maar voorlopig geen subsidies wegens gebrek aan huurcontract met de Vlaamse
gemeenschap. Toekomst nog een 50 tal jaren in goede staat.
Om 15.10 u. bedanking van de Heer DEFLOOR voor deze aangename uiteenzetting, er
was een warm applaus bij het overhandigen van het traditioneel geschenk.
Na het genieten van de pannenkoeken en de wafels geeft de voorzitter enkele
informaties: o.a. reis naar Brussel, etentje met de school Zedelgem, overlijden van de
secretaris afdeling Kortrijk.
Daarna voorlezen van het verslag van de vorige vergadering door de secretaris.
Intussen werden de loten verkocht en onder de kundige leiding van Fernand en Julien
werd om 16.40 u. de tombola gehouden.
De aangename vergadering werd afgesloten omstreeks 17.15 u.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Vervolg van de activiteiten 1998.
2. Etentjes in het "Het Koninginnehof".
Samenkomst om 12.30u. voor het aperitief (niet in de prijs begrepen). In 1998: 6 APR 27 APR - 18 MEI - 29 JUN - 27 JUL - 17 AUG - 7 SEP -28 SEP - 19 OKT - 9 NOV 30 NOV en 21 DEC.
Verantwoordelijke voor de organisatie: confr. J. VERMEYLEN
(tel. 059/70 94 09)
3. Koningsdag.l998
In 1998 vieren wij het feest van Koningsdag op zaterdag 14 NOV 98.
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SPORTWEEK SENIOREN -25-27-29 MEI
MAANDAG 25 mei: zaal Ravelingen :zeedijk Mariakerke
AQUAGIM:badpak meebrengen
verantwoordelijke : M.J.CATTOOR

ZAAL SPORTEN : sportkledij en sportschoenen gewenst.
verantwoordelijke:M.Vanhercke
Inschrijven ter plaatse van 13u30 tot 14u.
WOENSDAG 27 mei:zaal BOWLING St.Sebastiaanstraat
BOWLING:40Fr per speler (aangepaste schoenen inbegrepen)
eigen materiaal mag en kan gebruikt worden.
verantwoordelijken:L.HENRI en G.LIEVENS

Inschrijven van 14u tot 14u30
WOENSDAG 27 MEI: FIETSTOCHT-landeliike route-afstand
naargelang het weer
20 TOT 25 KM.
bezemwagen van de STAD zal volgen.
vakkundige begeleiding
verantwoordelijke R.VANDENDRIESSCHE
Inschrijven aan het sportcentrum van 13u30 tot 14u.
VRIJDAG 29 MEI:ZWEMINITIATIE in het stedelijke zwembadook
voor geoefenden.
ingang gratis- twee banen zijn voorbehouden
verantwoordelijken: M.J.CATTOOR EN D.BOSSIER
Secretariaat: Longchamplaan 4 - 8400 Oostende
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Inschrijven van 13u30 tot 14u.
VRIJDAG 29 MEI :PETANOUE in de SCHELPE
deelneming gratis
4 buitenbanen en twee
binnenbanen
verantwoordelijke
ST.DEBLEEKER
Inschrijven van 13u30 tot 14u
VRIJDAG 29 MEI OM 16U SAMENKOMST IN DE
VERGADERZAAL VAN DE SCHELPE waar tijdens
een korte receptie aan de verdienstelijke deelnemers
aan deze sportweek(minstens deelname aan 3 proeven)
een attest zal overhandigd worden.
PS. De eventuele deelnemers aan deze sportweek kunnen de folders bekomen bij
onze vertegenwoordiger bij de Senioren-Adviesraad confr. DEWULF E.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Nota van confrater Jean Moerman over een organisatie.
Onze confrater Jean stelt een geleid bezoek voor aan de Mercator (onlangs nog
voorgesteld tijdens onze ledenvergadering), gevolgd door een Maritieme wandeling o.a.
Mercatorjachthaven, de Ferryverbinding naar Engeland, Montgomerydok, Loodswezen,
de "Trap", Geul en staketsel, als laatste dan het Monument der Zeelieden.
De ganse duur van het bezoek is ongeveer 2 uur.
Prijs: de prijs voor de gids en bezoek aan de Mercator is vastgesteld op 100 fr.
Datum: 21 april 1998 om 14.00 u. Bijeenkomst aan de Mercator. Inschrijvingen kunnen
gedaan worden op de ledenvergadering van 09 april of via het secretariaat.
Deelnemers: maximum 30 personen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§
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Telkens opnieuw wordt door het Verbond der Oudstrijders- en Vaderlandslievende
Maatschappijen van Oostende M V dag " gevierd.
Dit gebeurt op 9 en 10 mei 1998Het programma ziet er uit als volgt :
zaterdag 9 mei 1998.
17.00 uur - Bloemenhulde door de Verenigingen aan hun eigen Gedenkteken.
17.30 uur - Bloemen hulde in de Erehal van het Stadhuis door het Stadsbestuur en
het VOSVAMOOptocht van de deelnemers en Vaandels naar het lokaal, begeleid door het
Trommel- en Klaroenkorps van de Koninklijke Stadsharmonie .
Kleine receptie aangeboden door het VOSVAMO in het lokaal 3Atlantic".
zondag 10 mei 1998.
10-00 uur - Eucharistieviering in de St.Petrus- en Pauluskerk ter nagedachtenis van
de gesneuvelden en slachtoffers van de beide Wereldoorlogen.
10.45 uur - Bloemenhulde aan het Stedelijk Monument.
Optocht naar het Wapenplein van de Vaandels en Leden van de
Maatschappijen begeleid door de Koninklijke Stadsharmonie.
11.00 uur - Défilé
Groet aan de vlaggen van de Geallieerde Landen. Schouwing
van de deelnemers.
11.30 uur - Receptie in het feestpaleis door het Stadsbestuur.
Gelegenheidstoespraken.
13.00 uur - Feestmaal in de zaal " Huize Astrid "; Gentstraat 6 OOSTENDE
Diegene die wensen deel te nemen aan het eetmaal gelieve contact op te nemen met de
voorzitter van zijn vereniging en dit ten laatste op 25 april 1998.
oooooooooooooooooo
Plechtige "Vissersmis" op 13 april 1998
Op Paasmaandag 13 april wordt een eucharistieviering opgedragen aan alle gestorven en
nog in leven vissers en zeelieden- Na de mis is er een ingetogen bloemenhulde ter ere van
de op zee omgekomenen, dit aan het "Monument der Zeelieden" op de zeedijk. In deze
hulde worden ook de slachtoffers van zeerampen betrokken.
oooooooooooooooooo
Aandacht.
Op 27 april komen wij zoals ieder jaar tezamen in het Koninginnehof voor een eetmaal
met de Schoolcommandant van Zedelgem, de korpsadjudant en de laureaat van het
voorgaande schooljaar die onze sporttrofee ontving.
De inschrijvingsprijs bedraagt 450 frank per persoon, drank niet inbegrepen. Gelieve
vooraf ons bestuurslid te verwittigen indien U hieraan deelneemt :
VERMEYLEN Edward tel. 059/70.94.09
oooooooooooooooooo
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De Heer Willy ALBERS, secretaris-penningmeester van de Koninklijke Maatschappij
der Ex-Onderofficieren van het Belgisch Leger afdeling Kortrijk overleed te Rekkem op
29 januari 1998, ten gevolge van een smartelijk ongeval.
De plechtige eucharistieviering greep
plaats in de St-Janskerk te Kortrijk op 4
februari 1998. Geen stoel in de kerk bleef
onbezet.
Een groot aantal oudstrijders en
vaderlandslievende verenigingen waren
vertegenwoordigd door hun voorzitter,
afgevaardigden en vaandeldragers met
vaandel.
Willy betekend een groot verlies in de
Federatie van Ex-Onderofficieren en zeker
in de afdeling Kortrijk. Hij was een graag
geziene persoon en steeds aanwezig op
alle plechtigheden en Federale
Bestuursvergaderingen te Brussel.
Zoals vermeld op het doodprentje : "
Willy reisde altijd met het openbaar
vervoer en was in zijn nopjes als hij kon
spreken over zijn reizen . met trein, tram
of bus. Die weinige keren dat hij in een
auto stapte zijn hem fataal geworden
Die dag te Rekkem verdween hij letterlijk in de Mist bij de autocrash. Onze afdeling
was vertegenwoordigd door een afvaardiging met vaandel. Voorzitter BARDEN
vertegenwoordigde ook het Federaal Bestuur
In naam van onze Federatie en alle afdelingen van de Koninklijke Maatshappijen der
Ex-Onderofficieren bieden wij aan Mevrouw Paulette ALBERS en familie nogmaals
onze innige deelneming aan.
ooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooo
JOSEPH TAVERNIER
De Ere-Voorzitter van het Verbond der Oudstrijders - en Vaderlandslievende
Maatschappijen van Oostende, beter gekend hier ter stede onder de naam van
"VOSVAMO", overleed op 7 februari 1998.
Gedurende 10 jaar was hij voorzitter van de VOSVAMO.
De plechtige uitvaartmis had plaats op 13 februari 1998 in
de St-Janskerk te Oostende.
De verenigingen aangesloten bij het VOSVAMO waren talrijk
aanwezig. Zo een vijftiental vaandels werden opgemerkt.
In naam van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van Oostende, bieden
wij aan zijn echtgenoot mevrouw Liliane KETERS , onze innige deelneming aan.
ooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooo
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HUISHUUR VOOR MILITAIREN VERDUBBELT
ZO'n 2.700 militairen die met hun Gezinnen een sociale woning betrekken van het
Belgisch Leger, zullen straks méér huur moeten betalen. Sommigen onder hen zelfs tot
honderd procent. De parastatale dienst die de huisvesting van militairen regelt, wil de
prijzen "alvast een beetje gelijk trekken met die van de privé ".
Er is een brief vertrokken naar alle 3.300 Belgische militaire huurders. Voor een goeie
500 gezinnen wordt het een goednieuws-brief: hun huurprijs zal omlaag gaan. Maar het
merendeel van de huurders, ongeveer 2.700 0ullen méér moeten betalen voor hun
bescheiden huizen in woonblokken veelal in de buurt van s'lands kazernes.
" We willen de grote verschillen in huurprijs voor dezelfde types woningen wegwerken.
Ik geef U een voorbeeld voor Brasschaat: de ene huurder militair betaalt daar 3.807
frank voor een woning, de andere 19.041 frank voor exact hetzelfde huis en dat is
onaanvaardbaar. Een nieuwe berekeningsformule, volgens kadastraal inkomen en
sociale factoren, moet zoiets wegwerken ", zegt André Devondel, administrateurgeneraal van de C.D.S.C.A.," de centrale dienst voor Sociale en Culturele Actie.
" We trekken de gemiddelde huurprijs op van 10.231 frank tot 12.152 frank, Dat is
gemiddeld 80% van de gangbare prijzen in de privé. Daarmee vervalt gedeeltelijk de
discriminatie van militairen die niet van het leger huren. Onze 3.300 huurders maken
slechts 6,7 procent uit van alle militairen .

Militair gemor
Buurtcomités laten al proteststemmen horen. De eenvoudige huurder houdt het hart
vast. Zoals Roland Nijsten, wapenmaker, die met zijn gezin in de Roy de Blicquilaan
woont in Leopoldsburg, in een van de grootste woonkazernes van ons land.
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drieduizend frank méér" zegt Rita, de vrouw van Roland. "We hebben de brief met de
nieuwe aanpassing nog niet gekregen. Een verdubbeling zou een ramp zijn. Wij
hebben drie tieners. De goedkope huur was een compensatie voor het bescheiden loon
van mijn man. Hij staat tenslotte 24 op 24 uur klaar. Toen onlangs op een zondag er 15
uren moesten worden overgewerkt, kreeg hij daarvoor 500 frank". "Verdubbeling
klinkt spectaculair", zegt administrateur-generaal Devondel, maar niet als je de soms
erg lage huurprijzen beschouwt. Drie-vierduizend frank voor een huis, is echt niet
meer realistisch.
Tachtig miljoen
De verhogingen worden ten vroegste binnen zes maanden van kracht, ten laatste
binnen drie jaar. De christelijke vakbond CCOD is niet blij met deze operatie. Die had
een tariefverhoging van maximum 50 procent geëist. Men laat bij de
huurderssyndicaten uitzoeken of een verdubbeling van de huurprijs trouwens wel
wettelijk is. "Het voorstel is goedgekeurd, actie voeren is zinlcos. Maar we eisen wel
dat de 80 miljoen die deze operatie zal opbrengen, naar opknapbeurten gaat voor de
vaak al oude huizen" .
De minister denkt in die richting, antwoordt André Devondel daarop. Hij laat ook
bekijken of het geld kan gaan naar de militairen die sociaal het zwakst staan - de
grootste groep zijn onderofficier of lager in rang-of zelfs gedeeltelijk naar niethuurders.
000000000000000000000
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In memoriam
Op 9 december 1997 is ons lid Allé Pierre overleden.
Hij was geboren op 05.05.14 te St. Jans Molenbeek. Na zijn militaire dienst, werd hij
ondergronds kabellegger. Was 10 dagen krijgsgevangen. Huwde in 1941 met Gramm
H. Voor een snellere benoeming verzaakte hij aan het kader der specialisten. Volgde
kursussen in Ierland en Engeland. Bracht de bezetting door in de garnizoenen van
Siegen, Stolberg en Gummersbach. Daarna verbleef hij in Koksijde, Beauvechain,
Brustem, Tongeren ( TTr was nog op elke basis ), Mechelen, Evere, Bergen en
Vilvoorde (Asiat). Waar hij in de graad van adjudant in 1970 na 35 jaar dienst met
rust ging. Spoelde in 1986 aan in Oostende.
De uitvaart, waar enkele bestuursleden aanwezig waren, vond plaats in beperkte kring.
Wij bieden de familie onze innige deelneming aan.
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B E L B A T IV
Over de opdracht van het Belgisch Leger in Ex-Joegoslavië is reeds veel
geschreven, maar dan meestal privaat, want van de pers of van de informatiedienst
van het leger zelf valt er niet veel te vernemen, nochtans komen daar genoeg heren
van de pers op bezoek. Daarom dit verslag van BELBAT IV. Geen enkele beurt
gelijkt echter op een andere, aangezien de politieke en militaire situatie voortdurend
verandert.
Belbat I vertrok voor zes maanden en bestond hoofdzakelijk uit militairen van het
1ste en 2de Cyclisten, dat eveneens de staf van het bataljon leverde. Zonder veel
gerucht vertrok vanuit SIEGEN een trein naar de BARABJA met de voertuigen, de
opstap gebeurde buiten het station zonder veel ophef. Het gros vertrok vanuit
KEULEN-WAHN nadat ze in de kazerne afscheid hadden genomen van hun
familieleden, een systeem dat alle bataljons zouden blijven toepassen om voor de
hand liggende redenen. De OBBSD en zijn gevolg waren tegenwoordig en LT Gen
CAUCHIE ging zelf tot aan de tarmac om de manschappen uit te wuiven, alhoewel
verschillende druk doende ordediensten pro beerden iedereen weg te houden van de
vliegtuigen, de wel bekende C130's.
De OBBSD voorspelde daar ter plaatse: "en we zijn op weg voor vele jaren" En of hij
gelijk zou krijgen. Maar genoeg over BELBAT I, die de verdienste had de kwartieren
enigszins bewoonbaar te maken, de mensen in de BARANJA te laten kennis maken met
de UNO troepen, contact op te nemen met de plaatselijke autoriteiten en tenslotte de
controle over de demarcatielijn en de toegang tot dit UNO gebied over te nemen van de
Serviërs.
Belbat IV bestond voor een groot deel uit artilleristen, gidsen en logistiekers, het 1 Cy
leverde de staf en de staf Cie. Wekelijks vertrok er een Cie met een gedeelte van de staf,
zo kwam men aan in ZAGREB waar de CO alsmede de vertrekkende Cie (die enkele
uren ervoor nog op de miradors hadden gestaan) ons stonden op te wachten. De
vliegtuigen waren steeds van andere aard, zo werden wij gevlogen met oude Iloesjins uit
de vroegere DDR. We voelden ons maar bleu met al onze nieuwe UNO uitrusting
tegenover de vertrekkers.
Na controle van de paspoorten, de bagage door Engelse MP' s op drugs en onze wapens
vertrokken we met Kroatische bussen richting de BARANJA, het was toen 11.30 u. en
we waren om 08.55 u. aangekomen, de temperatuur in de bussen geleek op een bakoven.
Onderweg de eerste vernielingen, de » eerste Argentijnse controle post: allemaal
indrukwekkend: een paar maanden later zouden ruïnes ons zo normaal voorkomen dat
niemand er zich nog druk over maakte.
Om 17-00 u. aankomst aan de crossing en de overstap op Belgische Volvo’ s. Na
nogmaals een Kröatische controle in het zicht van een indrukwekkende bunker met witte
zandzakjes en een ons wel bekende AIFV uit SIEGEN ging het naar de andere zijde, een
tweede bunker met AIFV, daarna keken we in de loop van een T34. De crossing was een
oversteek tussen de Kröaten en de Serviërs die alleen maar door de UNO mocht gebruikt
worden. Controle nu van de Servische militie die uitbundig verschillende Belbatters
begroetten die ze nog kenden van BelbatI, daarna ging het in snel tempo naar BELI
MANASTIR, ons hoofdkwartier, waar de koks ons een flinke maaltijd opdisten.
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voorgangers, probeerden we te slapen. Ondanks de vermoeienis onbegonnen werk door
de hitte, de krekels, de koerende duiven, een salvo in de verte en één kortbij en om
02.30 u. beginnen de hanen te kraaien en de honden te blaffen.
Hiermede waren we ter plaatse en begon voor velen vier maanden van eentonig wacht
kloppen. Ondanks de dagelijkse incidenten: zo lieten extremisten de dag na onze
aankomst een huis ontploffen van een bewoner die het niet wilde afstaan aan een van
die heren. Een Duitse Mark was toen al 75 miljoen Krajina dinar waard.
Daar het bataljon erg verspreid was, bracht dit ook veel wachten en werk met zich mee:
vier compagnies met elk een tot twee pelotons afgescheiden van hun basis, soms vele
kilometers. Het peloton genie niet te vergeten dat door de CO zou teruggetrokken
worden naar de Staf te Beli Manastir en volledig gehuisvest in prefab containers, een
systeem dat later veel zou worden gebruikt. Dit alles om de eigen veiligheid te
verbeteren, want deze compagnies leverden tezamen twaalf observatieposten en de twee
toegangen tot de Baranja waarvan slechts één voor de burgers aan de befaamde brug
van Batina. De andere toegang tegenover de stad Osijek diende alleen voor de UNO, de
EEG waarnemers, UNMO's (militaire ongewapende. UNO waarnemers), UNCIVPOL
(UNO burgerpolitie), en was van groot voordeel voor ons, daar de rest van de brigade
met het HK Bde en Rusbat afgescheiden over de rivier Drava en de Donau gelegen
waren. Het belangrijkste was misschien wel het ophalen van de dagelijkse post, die daar
de meesten onder ons hun familie in Duitsland was, in Osijek als burgerpost toekwam
en dagelijks door de brievendrager werd afgehaald. Zonder die fameuze crossing zou
ons dat een hele omweg door Servisch gebied gekost hebben.
Ondanks de dagelijkse schietpartijen verslapt de waakzaamheid als de routine zich
instelt, maar als dan een rupsvoertuig op een lichte mijn reed schoot iedereen wel weer
wakker. Een Nederlandse onderofficier had met een jeep minder geluk en lelt zijn leven.
Soms hoor je wel eens mopjes vertellen over het gevaar ginder.
10 september 1993: grote beroering door een Kroatische aanval op twee dorpjes verder
zuidwaarts: mobilisatie bij de Serviërs en paniek bij Rusbat en UNVICPOL komt
bescherming vragen in het kwartier te Belik Mahathir bij de Staf van het bataljon. De
eenheden van de Krapina dreigen met beschieting van Zagreb en vuren een paar
raketten af, dit tezamen met de druk van de UNO doet dit de Kroaten terugtrekken doch
pas nadat ze alles vernielden wat nog rechtstond; resultaat het HK van de brigade besluit
dat ze dringen een diepe schuilkelder nodig hebben en met alle beschikbare middelen
maken ze een ondergrondse commandopost.
Zo verloopt de tijd snel, iedere dag is er wel wat te doen. 15 november Koningsdag
wordt groot gevierd met uitdeling van de UNO medailles in de sneeuw. De CO en de
RSM deelden de eretekens uit in iedere standplaats. Dat ze in de sneeuw vast reden is
amper het vermelden waard tegenover de fierheid van de mannen, waarvan velen reeds
de tweede vermelding ontvingen en een paar zelfs de UNOSOM medaille voor hun
dienst in Somalië droegen.
Vier maanden gaan in die drukte snel voorbij, tussenin nog van een uitstekend verlof
met mijn echtgenote in Slovenië genoten en op 01 december ging de eerste rotatie naar
huis. De Duitse Mark was ondertussen drie l miljard Krajina of Joegoslavische dinar
waard. Voor ons was het op 14 december dat we het vliegveld te Pleso Zagreb verlieten
met een grote Boeing om een paar uur later te landen te Koln-Wahn, waar ons een
mooie ontvangst te beurt viel.
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Nieuwjaarsfeest. Later komt alles terug boven maar het blijft een onvergetelijke
herinnering.
Dan komt er nog de parade, die ook belangrijk is. Alhoewel de mannen zich graag stoer
tonen van kok tot mekanieker tot infanterist zijn ze allen fier, naast de UNO medaille,
het Belgisch ereteken opgespeld te krijgen. En daarna begint het gewone leven terug:
dringend een kamp te Bergen om de vaardigheid van het schieten met alle soorten
wapens op de schietstand te trainen en .... om zich klaar te stomen voor de volgende
beurt onder UNCRO of UNTAES bevel.
Een naam blijft steeds bestaan BELBAT, hoelang blijven onze jongens nog in OostSlavonië ? In de gedachten blijft deze opdracht een mooie herinnering en een goede
ervaring, een paar eenzamen hebben er zelfs hun leven geluk gevonden.
"Vervolg in de volgende Klaroen"
AdjtChef b.d. MICHEL

%
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In de maand mei 1998, brengt onze vereniging een bezoek aan het Vlaams Parlement.
Voor diegene die hieraan zullen deelnemen, hier enkele nuttige gegevens uit een
brochure van het Bureau van het Vlaams Parlement, gerealiseerd door de dienst Externe
Relaties.
De Vlaamse overheid bestaat uit het Vlaams Parlement, de Vlaamse regering, het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen. Die
overheid is vrij jong: ze bestaat pas sinds 1980.
Het Vlaams Parlement is de wetgevende macht van de Vlaamse deelstaat. Het keurt
decreten goed, dat wil zeggen Vlaamse wetten, die alleen voor Vlamingen gelden. Het
Vlaams Parlement is gevestigd in het Vlaams Parlementsgebouw in het hart van
Brussel.
De Vlaamse regering in de uitvoerende macht van de Vlaamse deelstaat. Ze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de decreten die door het Vlaams Parlement
goedgekeurd werden en voor het dagelijks bestuur van de Vlaamse deelstaat. De
Vlaamse regering is de motor van het Vlaamse beleid. Zij bestaat momenteel uit negen
ministers en is gevestigd in de buurt van het Brusselse Martelaars-pleinDe Vlaamse regering wordt bijgestaan door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met zijn 11.000 ambtenaren en in dat aantal zijn de leerkrachten niet inbegrepen.
Bepaalde overheidstaken zijn daarnaast toegewezen aan gespecialiseerde openbare
instellingen. De bekenste zijn : BRTN, de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Kind
en Gezin, de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding(VDAB)De Vlamingen worden niet alleen bestuurd door het Vlaams Parlement, de Vlaamse
regering en de Vlaamse administratie : voor aangelegenheden die Vlamingen en Walen
nog samen doen, en die dus tot de bevoegdheid van de federale staat behoren zoals
justitie en sociale zekerheid, moeten de Vlamingen de wetten van het federale parlement
toepassen en vallen zij onder de bevoegdheid van de federale ministers.
Het Vlaams Parlement telt 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers : 118 volksvertegenwoordigers, rechtstreeks verkozen door de inwoners van het Vlaams Gewest, en 6
volksvertegenwoordigers, verkozen door de inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest. Die 6 Brusselse zetels worden ingenomen door de eerste 6 verkozen
Nederlandstalige leden van het Brusselse parlement.
De eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Vlaams Parlement hebben plaatsgehad op
21 mei 1995 en de volgende hebben plaats in juni 1999. Daarna wordt het Vlaams
Parlement om de vijf jaar verkozen. Het Vlaams Parlement kan niet ontbonden worden
voordat de zitting of legislatuur is verstreken. Daarom noemt men het Vlaams
Parlement een legislatuurparlementHet Vlaams Parlement keurt de begroting van de Vlaamse deelstaat goed. Voor 1997
was voorzien voor uitgaven = 560 miljard frank en inkomsten = 548 miljard frank.
De uitgaven waren voorzien als volgt :
- onderwijs (252 miljard) ; -sociale uitgaven (57 miljard) ; cultuur ( 22 miljard) .
- werkgelegenheid (44 miljard) ; lokale besturen ( 56 miljard) ; - leefmilieu
( 30 miljard) ; - sociale huisvesting ( 11 miljard) ; - openbare werken (43 miljard) ; werking van de overheid ( 28 miljard) ; - financieel beheer (38 miljard) . Noteer dat 21
miljard van het MINA-fonds niet opgeteld zijn in het totaal. De inkomsten waren als
volgt voorzien : middelen van de federale overheid = 481 miljard ; eigen fiscale
inkomsten = 48 miljard en andere ontvangsten = 19 milj.
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De bevoegdheden van de Vlaamse deelstaat namen tussen 1970 en 1995 aanzienlijk toe.
Om die bevoegdheden uit te oefenen en een eigen Vlaams beleid te voeren is er veel
geld nodig. Denk maar aan de financiering van het onderwijs, de begeleiding van
gehandicapten en de bouw van cultuur- en sportcentra.
Voor de financiering van al deze activiteiten is de Vlaamse deelstaat vandaag nog
grotendeels aangewezen op de middelen die de federale staat hem ter beschikking stelt.
De Vlaamse deelstaat beschikt maar in beperkte mate over de mogelijkheid om zelf
belastingen te heffen.
In die zin is de staatshervorming nog niet voltooid : in een volwaardig federale staat
hebben de deelstaten, veel meer dan momenteel in België het geval is, de mogelijkheid
om eigen inkomsten te verwerven.
Elk jaar beslist het Vlaams Parlement hoe de middelen van de Vlaamse deelstaat
besteed worden. Daartoe keurt het de begrotingsdecreten goed waarin alle inkomsten en
uitgaven zijn opgenomen.
Na dit gelezen te hebben, zijn wij ervan overtuigd dat wij tijdens ons bezoek nog veel
meer zullen te horen krijgen die ons een beter inzicht zal geven over de werking van ons
Vlaams Parlement.
ooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooo
Nieuws uit Tenerife.
Gewoonte getrouw ontvingen wij ook dit jaar volgend nieuws van onze vriend en
bestuurslid Frans Puystiens en dame :
" Aan alle leden en vrienden van Ex-Onderofficieren .afdeling Oostende".
Vanuit Tenerife, het zonnige en warm lava-eiland sturen Clara en Frans, van harte een
gelukkig en voorspoedig 1998, voor gans de familie.
Het Bestuur , zoals steeds in het verleden hebben voor jullie terug een pakket
interessante activiteiten en prettige ontmoetingen voor de toekomst aan te bieden. Maak
er gretig gebruik van.
Heden, 8 januari, is het Koninginnehof in feest. Spijtig, we hadden er ook zeer graag bij
geweest.
Op deze mooie dag, zijn we U allen indachtig
hier met zon, en de natuur is het heel prachtig.
Op z'n winters, heel gewoon gekleed, met licht jasje,
stil genietend van op een gezellig terrasje.
Ergens langs de boorden van een kalme zee,
met z'n twee, dat valt goed mee.
Laat ons allen samen hopen,
dat we hier lang blijven lopen.
Geniet van sfeer en gezelligheid, doe een dans,
dat waren de beste wensen van Clara en Frans.
Clara en Frans Puystiens.
oooooooooooooooooooooooooooo
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