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Het woord is aan de Voorzitter.
Hopelijk hebben de meesten van ons kunnen genieten van een goede vakantie.
Op reis geweest of gebleven aan onze Vlaamse kust, hebben wij toch nu en dan kunnen
genieten van de zon. Zoals verleden jaar was de zon weinig van de partij in de maand juli;
augustus schijnt beter op het ogenblik.
Het bestuur van onze vereniging heeft tijdens de zomerperiode niet stil gezeten.
Activiteiten en samenkomsten werden besproken en voorbereid tot eind juni 1999. Aan
alle leden doen wij een oproep om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze bijeenkomsten.
Uw aanwezigheid beloond het werk van ons bestuur alsook van de sprekers die zich bereid
hebben verklaard een interessante spreekbeurt te geven. Noteer nu reeds de
aciviteitendata's in uw agenda.
De aanwezigheidsgraad op onze ontspanningsnamiddagen blijft bijna stabiel. Graag
zouden wij die zien stijgen. Doe nu en dan eens een inspanning om deel te nemen.
Diegene die niet kunnen deelnemen aan het eetmaal zijn zeker altijd welkom vanaf
14.15 uur voor het kaart of bingospel.
In de maand oktober vieren onze vrienden uit Tongeren hun jaarlijks banket. Wij hopen te
mogen rekenen op een groot aantal deelnemers uit onze afdeling op deze gebeurtenis.
Om te eindigen, wens ik ieder van u te bedanken voor uw steun aan onze Kon. My. der
Ex-Onderofficieren, afdeling Oostende in 1998. Blijft ons steunen.
oooooooooooooooo
Droevig nieuws.
Mevrouw Madeleine Terryn, echtgenote van onze penningmeester Theo Dehaemers
overleed op 26 juli 1998 in het A.Z.H.Hart te Oostende.
Als voorzitter was ik een regelmatige bezoeker in het huis van Theo en door Madeleine
werd ik telkens welkom geheten, steeds met een glimlach op haar lippen. Deze rustige,
kalme, vriendelijke vrouw heb ik tijdens mijn bezoeken nooit horen klagen over haar
vreselijke ziekte. Niettegenstaande de goede zorg van Theo is Madeleine nu van ons
heengegaan.
Theo , in naam van het bestuur en alle leden van onze vereniging bieden wij
onze blijken aan van christelijke deelneming.
De plechtige uitvaartmis had plaats op donderdag 30 juli 1998 in de parochiekerk
St.-Jan-Baptist te Oostende te 11.00 uur.
Talrijke leden waren hierop aanwezig.
oooooooooooooo

-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 uur. De bijeenkomsten gaan door
in ons lokaal gelegen in het Maria-Hendrika-park : "HET KONINGINNEHOF". Wie het
moeilijk heeft om naar de vergaderingen te komen, laat zulks weten aan een der
bestuursleden, die voor een oplossing zal trachten te zorgen.
- Donderdag 08 oktober 1998:
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " Grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk"
door onze Ere-Voorzitter Jan CHRISTIAENS.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 12 November 1998. :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " Humanitaire opdrachten in het buitenland door de heer
Commandant VAN CANT Y. ".
- koffietafel en tombola.
- Donderdag _10_December_1998 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " Het Milieu " door de heer J.P.HEIRMAN, directeur-generaal v.dadministratie Milieu-Natuur, Land en Waterbeheer Vlaamse Regering.
- koffietafel en tombola.
- Donderdag 14 Januari 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie, snack, dans en animatie
- speciale tombola
- Donderdag 11 Februari 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " De Sociale Kaart van Oostende " door Mevrouw Hilde
VEULEMANS, schepen te Oostende.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 maart 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " Wat gedaan met het Europees aanrijdingsformulier" door de
Rijkswacht te Oostende
- koffietafel en tombola

-3- Donderdag 15 april 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt : "de vervoersmaatschappij DE LIJN "
- koffietafel en tombola
- Donderdag 20 mei 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " Een Oostends ondernemer in Sebastopol (Oekraine), de thuishaven
v.d. beruchte Zwarte Zeevloot" door de heer DIDIER RAMOUDT,
volksvertegenwoordiger.
- koffietafel en tombola
- Donderdag 12 jun 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- speciale pre-vakantie "Bingo".
- koffietafel en tombola
2. Etentjes in "Het Koninginnehof"
Wij komen samen vanaf + 12.00 uur in de kleine zaal van het Koninginnen-hof.
De prijs voor het eetmaal bedraagt 450 frank per persoon. Dit omvat een
voorgerecht, hoofdmaaltijd, dessert en koffie. De drank is niet inbegrepen.
Na het eetmaal is er gelegenheid om te kaarten of bingo te spelen. Leden worden
gevraagd om deel te nemen aan de ontspanningsnamiddag met of zonder het
etentje. Vanaf ongeveer 14.00 uur start het kaarten of bingospel.
Datums van de etentjes met ontspanningsnamiddag zijn:
- jaar 1998 : 28 sept; - 19 okt.; - 30 nov. ; en 21 dec..
- jaar 1999 : 11 januari - 22 februari - 15 maart - 5 april - 26 april 17 mei - 7 juni - 28 juni - 19 juli - 9 augustus 30 augustus - 20 september - 11 oktober - 8 november 29 november - 20 december.
Verantwoordelijk voor de organisatie : confr- Julien VERMEYLEN
Er wordt ter plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem vooraf
te verwittigen van deelname aan het eetmaal; tel. 059/70 94 09 .
3. Koningsdag.
Op 14 november 1998 vieren wij het feest van Koningsdag. Zie hierover meer verder
in het tijdschrift.
ooooooooooooooooooo
10 september 1998 : onze eerste ledenvergadering na het verlof
In "het Koninginnehof" om 14.30 uur een spreekbeurt over "Successierechten" door
de heer JOHAN PIETERS, directeur bij het Ministerie van Financiën. Wij
verwachten U allen.

4.
LEDENVERGADERING VAN 14 MEI 1998.
Verontschuldigd : Confr. PUYSTIENS en SOMERS.
Om stipt 14.30 u. werden de 82 leden (ondanks het prachtig weer) welkom
geheten door de voorzitter die meteen één minuut stilte vroeg ter nagedachtenis
van de overledenen.
Vervolgens werd de spreker verwelkomt met name de Heer Roland DESNERCK, een
alom bekende bij ons.
Voor de zesde maal zou hij een spreekbeurt geven over oude gezegdes en spreuken
van de kust. Zoals gebruikelijk bij hem was aan deze spreekbeurt een wedstrijd
verbonden met als prijzen - een Oostends woordenboek en een tweetal boeken " Wat
blief ".
Het onderwerp van vandaag was de dieren. De uitdrukkingen met dieren kwamen
vooral van onze voorouders en blijft meteen als een erfenis voor de jeugd.
Van alle uitdrukkingen zijn er een 400tal die gaan over de hond. Ik som hier enkele
bekende uitdrukkingen op :
- een luis op zee kraken : platte zee
- het regent kattejongen : zware regen
- hij kwam af gelijk een beer op sokken : om iets te bekomen
- den dezen kan geen zwijn tegenhouden : O - benen
- katte in d'horloge : ruzie in huis
- de hond in zijn kot verbranden : je tong verbranden enz.
Daarna deelde de Heer DESNERCK de prijzen uit aan de verdienstelijke winnaars. Met
een warm en verdiend applaus en het in ontvangst nemen van het traditioneel geschenk
nam hij afscheid van ons. Misschien tot ziens.
Na de koffie en de pannenkoeken werd rond 16.00 u. de vergadering hervat met de
voorlezing van het verslag van de vorige vergadering door de secretaris . Daarop nam
de voorzitter het woord voor verdere mededelingen :
- dankwoord aan Jean Moerman voor zijn rondleiding
- 27 april het etentje met de school van Zedelgem
- 05 - 07 mei bezoek aan " De Schelpe " zie de Klaroen
- 16 mei banket in Charleroi
- 19 mei dagreis naar Brussel
- begin September bezoek aan de Brandweerkazerne
- vergadering September spreekbeurt met als onderwerp " Successierechten"
Rond 16.35 u. werd begonnen met de gebruikelijke tombola geleid door Christiane
en Julien waarbij per toeval weer veel prijzen gingen naar een welbepaalde tafel.
Afscheid werd genomen om 17.15 u.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 18 juni 1998.
Verontschuldigd : Confr. PUYSTIENS, SOMERS en VANLOOCKE.
14.30 u. werden 74 leden verwelkomt door de voorzitter die meteen één minuut
stilte vroeg ter nagedachtenis van de overledenen.
Vervolgens ging de voorzitter over naar de administratieve formaliteiten. Het verslag
van de vorige vergadering werd voorgelezen door de secretaris. Nadien nam de
voorzitter terug het woord voor enkele mededelingen :
Programma : 27 juni : plechtigheid Verbroedering Oud-strijders

5
29 juni
21 juli
23 juli
05 aug
02 sep
10 sep

etentje Ex/OOffr
Nationale Feestdag
uitreiking van de sporttrofee in Zedelgem
bestuursvergadering
bestuursvergadering
ledenvergadering : spreekbeurt "Successierechten" eventueel
vragen daarover worden met dank aanvaard.
15 sep reis naar Diest
Eventuele artikels ter publicatie voor de Klaroen zijn steeds welkom. Einde van dit
gedeelte was om 14.50 u.
Er werd vervolgens overgegaan tot de Bingo. Na 3 mislukte starten en
tussenkomst van de voorzitter werd alles op pootjes gezet en tot een goed einde
gebracht.
Na de koffie en de pannenkoeken werd dan de gebruikelijke tombola gehouden door
Julien en Christiane. Opvallend is wel dat sommige bestuursleden op een goed
blaadje staan bij Christiane gezien het aantal gewonnen prijzen .
Na iedereen een goed verlof te hebben toegewenst nam de voorzitter afscheid
van.de leden rond 17.00 u.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§
KONINKLIJKE SCHOOL VOOR ONDEROFFICIEREN
Op 23 Juli 1998 was het opnieuw feest in de School ter gelegenheid van de
proclamatie van het schooljaar 1997 - 1998, 51 en 52 Promotie. In de feestzaal
werden we verwelkomd door het optreden van de Koninklijke Muziekkapel van de
Marine.
Stipt om 14.30 uur werden de autoriteiten verwelkomd in de feestzaal door de
commandant, Lui tenant-Kolonel P. DEMEESTER . Met zingen van het Belgisch
Volkslied door het koor van de School werd deze plechtigheid geopend .
De schoolcommandant hield vervolgens een toespraak over de werking van de
school en zijn nut ervan. Daarna werden de diploma's uitgereikt aan de 51Prom.
Na een optreden door het koor van de School volgende een uiteenzetting
"Beheersingsleren" door Maj MAES.
Sdt. KBOO Pol CLAEYS, 52Prom, laureaat Lichamelijke Opvoeding en Sport, kreeg
zijn prijs uit de handen van Gilbert DEWULF in naam van de Koninklijke
Maatschappij der Ex -Onderofficieren afdeling Oostende. Daarop werd afscheid
genomen van de Cdt PONCELET en van Adjudant-Majoor VAN LOO. Met daarop de
aanstelling van Adjudant-Chef VAN EECKE als nieuwe Korpsadjudant. Met nog een
optreden van de Muziekkapel en het koor, werd onder daverend applaus een einde
gemaakt aan deze plechtigheid Op de receptie aangeboden door de School werd nog
lang nagepraat door de vele aanwezigen.
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Een dagje uit in het Brusselse.
Op woensdag 17 juni werd er een tweede poging gedaan om Brussel te veroveren
door onze vereniging. Ik weet niet of dit gelukt is maar we kwamen toch niet voor op
het avondnieuws van onze nationale zenders. Een verslag maken van een dagreis lijkt
mij niet moeilijk, maar onze confrater John, die voor de tweede maal mee was, vroeg
mij stiekum of ik toch een verslagje wilde maken. Ik heb er lang over nagedacht en
heb dan besloten er iets van te maken maar zo op mijn eigen visie van de dagtrip.
Stipt om 07-00 uur zijn we dan vertrokken richting Brugge om de rest van het
gezelschap mee te nemen. Iedereen was op post en alzo werd de reis aangevangen
naar Brussel. U weet of U weet het niet maar de richting Brussel is niet de ideale
reisroute want het lijkt steeds of op deze dag iedereen naar Brussel moet. Nu lijkt het
geluk met ons mee te reizen, of had iemand een konijnenpootje op zak, want we
waren een kwartier te vroeg aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. We werden
er zeer goed verwelkomd, maar toevallig was het koffiemachine uitgevallen en
moesten we dan maar eerst het bureel van onze Minister Tobback gaan bewonderen,
zoals overal was alles netjes opgeruimd als er bezoek komt. 'Tenslotte kregen we dan
onze beloofde koffie.
Na een mooie wandeling door het Warandepark, men moet toch iets doen voor zijn
lijn, kwamen we in het Vlaamse Parlement, daar werden we begroet door onze twee
gidsen de Heren Tielens en Binnemans. We werden in twee groepen opgesplitst en
dit wegens het lawaai dat we eventueel zouden veroorzaken, vooral dat er daar nog
gewerkt werd. Veel uitleg moet ik over dit bezoek niet geven, U kon alles lezen over
dit Parlement in de Klaroen 2/98. Na dit bezoek kregen we een drankje aangeboden
door het Parlement zodat we niet moeten afvragen waar onze centen naar toe gaan.
Onder leiding van John en alles waakhond Gilbert (ge kunt nooit weten dat er iemand
zou verloren lopen in Brussel) ging het richting R.A.C. Zoals bekend was het
middagmaal zeer verzorgd en lekker er was een keus voor iedereen. Alleen naar het
toilet gaan was een klein probleempje, ge moest een pasje hebben voor er binnen te
kunnen, precies zoals op de voetbal met het nieuwe seizoen, maar na veel palavers
kwam toch alles in orde.
Stipt om twee uur werd er gestart voor een bezoek aan het centrum voor
Geschiedenis en Tradities van de Rijkswacht. We werden er verwelkomd met een
koffie (alweer) en werden dan rondgeleid in de verschillende zalen door een echte
Brusselse rijkswachter. De uitleg dat die man gaf was zodanig boeiend dat velen van
ons dit zijn blijven volgen uit schrik dat er bij het buitenkomen een examen zou
volgen over zijn uitleg.
Met schrik om ons hart werd de terugreis aangevat, want het was reeds rond vijf uur,
maar de man met de konijnenpoot was nog steeds met ons mee, veel vroeger dan
verwacht kwamen we bij het Pompierke voor het avondmaal. Bij algemene navraag
werd er besloten om iets vroeger te vertrekken en dit vooral voor de liefhebbers van
de voetbal. Hellaas door werkzaamheden hebben we nog een mooie rondreis gemaakt
door St Martens Latem zodat we op het voorzien uur toch op onze bestemming
waren.
De secretaris
§§§§§§§§§§§§§§§§

7.
KOREAANSE DANK.
Naar aanleiding van de 48 ste verjaardag van het uitbreken van de Korea-oor-log richtte de
Zuid-Koreaanse Defensieminister een dankbrief aan de naties die indertijd meestreden om
zijn land te beschermen, meer bepaald aan de veteranen van de strijd.
48 jaar geleden brak de Korea-oorlog uit. Ik zou deze gelegenheid willen aangrijpen om
mijn diepste dank en respect te betuigen aan alle soldaten en burgers van onze bondgenoten
die deelnamen in de strijd voor vrede en vrijheid tegen de brutale invasie van het
communistische Noord-Korea. Velen hebben het grootste offer gebracht, aan hun families
betuig ik mijn innigste deelneming. Door de wilskracht en de aanhoudende inspanningen
van het Koreaanse volk heeft het Land van de Stille Morgen, zoals Korea ook wel genoemd
wordt, een economisch mirakel verwezenlijkt, opgebouwd uit de ruïnes van de Koreaanse
oorlog.
Hoewel Korea momenteel wat economische moeilijkheden kent, bekwamen we door
toewijding en offers onze democratie en onze economische welvaart, met de hulp en steun
van onze geallieerden.
De inwoners en de strijdkrachten van Korea zullen voor altijd de offers koesteren van onze
bondgenoten, die in een ver oord hun leven kwamen riskeren. De Strijdkrachten van de
Republiek Korea vieren dit jaar de 50ste verjaardag van hun oprichting en hebben zich in al
die tijd ontwikkeld tot een krachtige strijdmacht met formidabele capaciteiten. Naast onze
inspanningen om oorlog te vermijden op het Koreaanse schiereiland zette we ons als lid
van de Vredesmacht van de Verenigde Naties ook in voor wereldwijde vrede en stabiliteit.
De Strijdkrachten van de Republiek Korea zullen zich blijven inspannen voor het behoud
van vrede en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland, om zeker te maken dat de toewijding
en de offers die de mannen en vrouwen van onze bondgenoten brachten, niet tevergeefs
waren.
Ik wil afsluiten door mijn oprechte appreciatie en beste wensen uit te drukken aan alle
deelnemers en hun families.
Chun Yong Taek
Minister van Nationale Defensie
Republiek Korea.
Vox 9821
oooooooooooooooooo
In memoriam
Met een korte plechtigheid in de salons van het funerarium NUYTTEN, hebben we op
Donderdag 09 juli 1998, afscheid genomen van onze vriend en confrater Roger SIMOENS.
Geboren in Oostende op 09-02.29 vervoegde Roger in 1946 de Landmacht. Als adjudant
van de infanterie, ging hij na 25 jaar dienst in mobiliteit naar de C.D.S.C.A. waar hij op de
dienst vakanties werkte tot het einde van zijn loopbaan. Hij was er een gekend figuur en
menig militair zal hem daar hebben ontmoet.
Nadien kwam hij terug naar Oostende en sloot zich aan bij onze maatschappij. Hij verloor
zijn echtgenote een drietal jaren terug en vanaf toen hebben wij hem niet meer gezien op
onze bijeenkomsten.
De voorzitter en een afvaardiging van het bestuur met het vaandel brachten Roger
SIMOENS een laatste groet en boden aan de familie hun deelneming aan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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KONINGSDAG ZATERDAG 14 NOVEMBER l998
Weer komt het hoogtepunt van ons activiteitenprogramma eraan !
Wij vieren Koningsdag op zaterdag 14 november 1998. Zo zetten de ExOnderofficieren van Oostende het 112 - jarig bestaan in !
Het programma is als volgt :
- 12-30 uur : Onthaal in "het Koninginnehof".
- 13-00 uur : Banket ; menu =
- Aperitief aangeboden door "het Koninginnehof"
- Bladerdeegje van zeevruchten met prei en witte wijnsaus
- Vélouté met garnituur van aspergepunten
- Varkenshaasje met gestoofde appeltjes en Brussels lof
- Dame blanche
- Biscuittaart
- Mokka naar believen
De dranken zijn niet inbegrepen , maar aangepaste wijnen worden aan democratische
prijzen beschikbaar gesteld.
- Fles wijn = 300 frank
- Glas wijn = 50 frank
Er wordt ten dans geleid met het gekende orkest "Love Dream" .
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgesteld op 1.200 frank per
persoon.
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door storting, overschrijving of con
tante betaling bij de penningmeester.
Uiterste datum van_betaling = 5_NOVEMBER_1998.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54 Nieuwlandstraat 21
8400 Oostende Penningmeester T.DEHAEMERS of C.VERBANDT zal op de komende
ledenvergaderingen ter beschikking zijn voor diegene die contant betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij inschrijving te melden met
wie U graag aan tafel zetelt.
De rechthebbenden die hun aanvraag hebben ingediend voor het ereteken van de
Federatie (Medaille van de Ex-Onderofficier) zullen die ontvangen op het banket.
Wij wensen allen die deelnemen een aangename namiddag onder vrienden.
ooooooooooooooooooooooooo
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Oostende

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 17/07/98
AANWEZIG: 25 verenigingen op de 30, als mede mevr. Fiers Greta .effectief lid namens het
dienstencentrum De Schelpe, en mevr. Els Vanderghote en Mieke Jacxsens namens de sociale dienst
van de stad.
VERONTSCHULDIGD: De Grijze Geuzen, de Oud Wapenbroeders, Mevr. Veulemans, schepen en
dhr. De Block F. voorzitter OCMW.
AFWEZIG: CRM gepens. Fed gepens. Bond Moyson, Soc. gepens. Zandvoorde.
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen en speciaal de vertegenwoordiger van de nieuw
aangesloten vereniging "Seniorenclub scheepswerktuigkundigen "
Dhr. Dekeyser Daniel stelt zijn kandidatuur in persoonlijke naam om opgenomen te worden als lid
van de SARO. Ingevolge de statuten is dit mogelijk. Hij onderschrijft het reglement. De vergadering
gaat akkoord. Thans zijn er 2 effectieve leden opgenomen in de algemene vergadering die geen
vereniging van senioren vertegenwoordigen, namelijk mevr. Fiers Greta en dhr. Dekeyser D.
Dhr. Maesen Edmond, o-voorzitter brengt verslag uit van de evaluatievergadering over de voorbije
sportweek. Men stelt voor om deze opnieuw volgend jaar te plannen, namelijk van 17/05 tot
21705/99. Aan de werkgroep zal gevraagd worden om rekening houdend met de gedane
vaststellingen een aangepast programma voor te stellen.
Mevr. Els Vanderghote en Mieke Jacxsens brengen verslag uit van de begrotingswijzigingen
aan het luik senioren van de sociale dienst van de stad.
Deze bedraagt thans: bejaardenzorg aan 4 organisaties : 5.000.000 Fr.
subsidie aan SARO
250.000 Fr.
subsidie aan seniorenverenigingen
500.000 Fr.
thuiszorg aan senioren
20.000.000 Fr.
Wij houden eraan mevr. Veulemans. schepen te bedanken voor de gevoelige stijging voor de
subsidie aan de SARO .namelijk met 50.000 Fr. alsook voor 100.000 Fr. voor de werking van
"senioren-info-service"
De vergadering merkt echter op dat er spijtig genoeg geen aanpassing is gebeurt voor de
subsidie een de verenigingen. Het aantal die aanspraak maken op een subsidie is gevoelig
gestegen.nu 30 verenigingen tegen vroeger 23.Een schrijven zal hiervoor gericht worden aan
mevr. Veulemans, schepen.
Dhr. Vanderjeugd. secretaris. geeft toelichting bij het voorstel tot oprichting in de schoot van de
SARO van "een senioren-info-service" dienst. Voor senioren en door senioren. Het voorstel is om 3
halve dagen per week een zitdag te hebben in De Schelpe. waar senioren terecht kunnen met hun
vragen en problemen. Het mag geen ombutsdienst zijn maar wel een inlichtings- en
doorverwijzingsdienst, zoals dhr. Vergracht terecht opmerkt. De zitdagen zouden normaal doorgaan
van 10u tot l lu30.en we zouden beschikken over een telefoon en antwoordapparaat. Mogelijks komt
er later uitbreiding wanneer De Schelpe zou uitbreiden naar andere wijken van de stad .
Secretariaat: Longcnampiaan 4 - 8400 Oostende
Secretariaat Longcharnplaan 4 - 8400 Oostende
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De sociale dienst van de stad zou aan de hand van de brochure" een nieuwe lente
,een nieuw geluid" technische fichen opmaken per onderwerp. Deze zouden
besproken worden met die senioren welke de zitdagen zullen bemannen of
bevrouwen.
De verschillende verenigingen wordt een schrijven overhandigd waarbij gevraagd
wordt te zoeken naar mogelijke kandidaten .Kandidaturen worden gevraagd tegen
uiterlijk 31/08/98 bij de voorzitter, secretaris of de sociale dienst van de stad.
Een vergadering met de kandidaten wordt belegd op maandag 14 september 1998 in
de
Schelpe.
We durven hopen op een possitieve medewerking van de verenigingen.
Dhr.VandenBossche Cyriel die aanvaard heeft om het projekt Veiligheid te leiden
geeft
toelichting bij de opzet en de organisatie ervan. De stad zal ingedeeld worden in
wijken, en hiervoor worden medewerkers en verantwoordelijken gevraagd.
Alle aspekten van de veiligheid komen aanbod.
De verenigingen worden gevraagd om bij middel van het overhandigde formulier
kandidaten over te maken aan dhr. VandenBossche. Een vergadering volgt dan voor
de praktische schikkingen.
VARIA : de voorzitter geeft mededeling van het probleem welke we thans
ondervinden voor de ambassadeurszaal die niet ter beschikking zou zijn voor onze
week van de senioren.Hij zal tussenkomen bij mevr. Veulemans, schepen opdat deze
de nodige stappen zou doen. Hij deelt tevens mede dat de senioren een
prijsvermindering van 20 Fr. krijgen bij deelname aan Oostende beweegt De
fletseling gaat dit jaar door op 27/09/98.
Mevr. Els Vanderghote deelt mede dat de LIJN bereid is kosteloos vervoer te doen
naar Raversijde wanneer we kandidaat zijn om tijdens de week van de senioren een
bezoek te brengen aan de Atlantikwal en of het museum van Prins Karel. Men is
akkoord wanneer er een speciale prijs voor dit bezoek bij de provincie kan bekomen
worden. Mevr.Vanderghote zal dit onderzoeken.
Dhr. Vergracht vraagt aandacht voor een persbericht welke verschenen is waarbij de
fietsers voorrang zouden hebben op een zeebrapad. Dat zal zekerlijk een probleem
worden voor de oudere voetgangers. Men gaat akkoord om een schrijven te richten
aan de bevoegde minister en een afschrift te sturen aan het stadsbestuur. Dhr.
Vergracht is akkoord om een voorstel van brief op te maken.
Dhr.Marc Vanhecke vraagt om aan de verenigingen die medewerkers bij de
senioren-infoservice dienst en aan de werkgroep veiligheid hebben , per maand een
extra punt voor de betoelaging bij te voegen .Men gaat akkoord voor de duur van de
medewerking.
Einde van de vergadering op 12u.
Vanderjeugd Rik secretaris-verslaggever.

11.

Het jaarlijks banket te Tongeren
Op zaterdag 10 oktober 1998 komen de leden van de Koninklijke Federatie OudOnderofficieren van het Belgisch Leger, afdeling Tongeren samen om hun jaarfeest te
vieren.
Reeds veel jaren nemen wij hieraan deel. Ook dit jaar zal onze vereniging een bus
inleggen en de kosten hiervoor dragen.
Wij doen een oproep aan onze leden hiervoor in te schrijven.
De eerste 50 personen die inschrijven kunnen ons vertegenwoordigen op dit
banket.
Zoals vorig jaar gaat het banket door in de feestzalen "Ambassador" te Tongeren,
Baverstraat (tegenover het Hospitaal).Daar komt men samen voor het aperitief vanaf
12.00 uur. Het banket is voorzien tegen 13.00 uur.
Het volgend menu wordt aangeboden voor de prijs van 1.200 BEF. per persoon, (
dranken niet inbegrepen).







Aperitief Ambassador
Brocoliroomsoep
Tongrolletjes met zalm en witte wijnsaus
Parelhoenfilet "Fine Champagne"
Verassingsbord " Ambassador "
Koffie en versnaperingen (décaféiné)

Dranken : Frisdranken/Pils
: 45,Hoegaerden/Fruitsap : 55,Wijnen
: 440,- / fles.
Wij vragen aan onze leden te willen inschrijven bij onze penningmeester
Theo DEHAEMERS voor 26 september 1998. Rek nr. 000-0146912-54
Nieuwlandstraat 21 - 8400 Oostende
Opstapplaatsen :
nr.l : Visserij school John BAUWENS, Mercatorlaan, OOSTENDE nr.2 : Afrit E40 Loppem voor Brugge.
Dagindeling :
- 8.30 uur : Vertrek te Oostende
-10.45 uur : Aankomst Tongeren, Koffiebreak-12.00 uur : Samenkomst voor het banket.
ooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo

12.
Brief van de secretaris-generaal van de NAVO
De NAVO en de WEU : van toekomstbeeld naar realiteit.
Vijftig jaar geleden, vlak na de tweede wereldoorlog ondertekende een groep naties het Verdrag
van Brussel en baande daarmee de weg voor de oprichting van de Europese Unie.
Kort daarna kwam de NAVO. Door de NAVO werden de Europeanen de partners van de
Verenigde Staten en Canada die samen de stabiliteit en veiligheid van het Westen beschermden
tegen de Sovjet-dreiging.
De Koude Oorlog behoort nu tot het verleden. De beginselen van integratie en samenwerking
gelden nu voor geheel Europa. Wij hebben onze instellingen aangepast, nieuwe taken
omschreven en wij zijn contacten aangegaan met de nieuwe democratieën in Midden - en OostEuropa.
Het belangrijkste is echter dat de nieuwe realiteit de NAVO en de WEU in staat heeft gesteld om
gezamelijk het toekomstbeeld van een Europese Veiligheids- en Defensie-identiteit (EVDI) te
realiseren.
Het is niet zo verbazingwekkend dat de ontwikkeling van een Europese Veiligheids- en Defensieidentiteit een nieuwe stimulans heeft gekregen. In de eerste plaats vormt een versterkte EVDI een
aanvulling op het bredere proces van Europese" integratie. De EVDI is een antwoord op de
legitieme aspiraties van de Europese naties om de politieke en economische integratie van hun
land op het gebied van veiligheid en defensie uit te breiden.
In de tweede plaats is de EVDI meer dan een zaak van Europees zelfbewustzijn. Zij is ook een
noodzaak geworden voor een meer volwassen trans-Atlantische relatie met de NoordAmerikaanse bondgenoten. Het einde van het Oost-west conflict heeft eens te meer onderstreept
dat Europa moet uitgroeien tot een volwaardig strategische partner die samen met de Verenigde
Staten de veiligheidsuitdagingen van vandaag en morgen kan aan gaan.
De opbouw van de EVDI binnen het Bondgenootschap is een praktisch, werkbaar antwoord op
beide punten. De stappen die door de NAVO-ministers van buitenlandse zaken in 1996 in
Berlijn zijn gezet, bereidden in dit opzicht de weg voor. In Berlijn werd namelijk besloten de
EVDI binnen de NAVO en samen met de WEU op te zetten, en dat dit een essentieel element
zou zijn van een getransformeerd Bondgenootschap.
Hoe staat het er op dit moment voor met de EVDI ?. Op politiek niveau vinden regelmatig
Gezamenlijke NAVO-WEU Raadsvergaderingen plaats. Dit is een vast onderdeel geworden van
onze institutionele relatie. Praktisch gezien heeft de WEU zelf ervoor gezorgd dat zij beter in staat
is vredeshandhavings- en crisisbeheersingsoperaties uit te voeren. De NAVO heeft haar steun
voor de EVDI vergroot door een aantal maatregelen te nemen die het volgende ten doel hebben :
- bij de NAVO-strijdkrachtplanning rekening te houden met de behoeften van de WEU;
- de NAVO-middelen en -vermogens, per individueel geval, ter beschikking te stellen voor
operaties onder leiding van de WEU;
- regelingen te treffen voor de ondersteuning van de planning en uitvoering van dergelijke
operaties.
Het werk ter voorbereiding op gezamenlijke oefeningen, die ten doel zullen hebben het principe
van operaties onder leiding van de WEU met NAVO-ondersteuning te testen en verder uit te
werken, vordert gestaag.
Wij liggen dus goed op schema met de ontwikkeling van praktische manieren waarop de NAVO
kan helpen bij de ontwikkeling van een Europese Veiligheids-en Defensie-identiteit. Deze
prestatie onderstreept een elementaire waarheid. In de huidige veiligheidsomgeving dienen zowel
de NAVO als de WEU hetzelfde strategische belang : de versterking van de veiligheid en de
stabiliteit in geheel Europa.

13.
In de komende maanden zullen de beloften die tijdens de top van Brussel in 1994
zijn afgelegd in zowel politiek als praktisch opzicht vrucht dragen. Dan zijn de
regelingen voor de ondersteuning van eventuele door de WEU geleide operaties
gereed. Ik kijk uit naar viering van de vijftigste verjaardag van het
Bondgenootschap volgend jaar. Dit zal ook een moment zijn om te vieren dat onze
beide organisaties elkaar zo nabij zijn gekomen op grond van een vernieuwde
relatieJavier SOLANA NAVO kroniek :
Uittreksel Nr.2 - Zomer 1998
OOOOOOOOOO

Op 21 april 1998 v:erden de laureaat 1997, K.B.0.0. VAN DE MERCKT, de
schoolcommandant Lt. Kol DZMSESÏER en de toekomstige korpsadjudant Adj. Chef
VAN EECKE welkom geheten in ons midden. Bij deze gelegenheid werd een
groepsfoto genomen van de genodigden samen met de aanwezige oud-leerlingen en
kaderleden.

14.
BELBAT
(slot)
Uit het dagboek van de korpsadjudant
Met veel interesse wordt een dagboek soms nog eens boven gehaald, omdat ExJoegoslavië nu en dan eens in het nieuws komt, maar dat zal wel slijten zoals met de
mars-compagnies die ingezet geweest zijn in Kongo en Ruanda Burundi. Opgeschrikt
door de laatste berichten in de pers, zo halen we nog eens het nieuws, grijpen we terug
naar onze "goede" herinneringen. Dat het geen rustige periode is geweest valt op te
maken • uit deze beperkte greep uit het dagboek van de RSM van BB IV.
05-08-93: Om 0300 uur is het piket uitgerukt wegens een ontploffing in de stad, volgens
de patrouillecommandant was een gedeelte van een woning vernield door
een raket, waarschijnlijk een RPG 7. De bewoner wilde zijn huis niet afstaan
aan de plaatselijke bazen.
06-08-93: Bezoek gebracht aan het verst afgelegen peloton aan de Hongaarse grens.
Onderweg het vervallen kerkhof van Torjanci, waar de graven liggen van de
burgemeester en zijn familie, bezocht. Deze zijn de keel overgesneden nadat
de Belgen reeds geruime tijd de controle over het gebied hadden tijdens BBI.
Gans de begraafplaats ligt er desolaat bij.
07-08-93: De post in Compacevo een bezoek gebracht. De mannen, ter sterkte van een
sectie zijn daar meer om de Hongaarse bevolking te steunen (enkele van hen
hebben de burgemeester, een Hongaar, het jaar daarop bezocht in Hongarije,
hij was toen ook al uit zijn functie gezet). Daarna de dijk naast de Donau een
20 km gevolgd door het beschermd gebied Compackirit met het verwoeste
jachtverblijf van de vroegere president Tito.
08-08-93: Mis voor onze overleden ZM Koning Boudewijn.
In de late namiddag was er een afscheidsfeest en tegelijkertijd onze
verwelkoming door de Comd van de Divisie Baranja en zijn staf. Zijn
toespraak vertaald door onze tolken, was dreigend er. sussend tegelijk. Onze
korpscommandanten gaven hem evenwel een gepast antwoord. Niet te
versmaden zo een barbecue in de heuvel met schaap aan de spit.
09-08-93: Tezamen met de aalmoezenier de wedde van de bejaarde priester van Beli
Manastir te Djakovo in Kroatië gaan halen. (De hulpbisschop die ons te
woord stond zou nooit het woord Serviër uitspreken, hij sprak in het Duits
steeds over "diese leute") Zijn enige bekommernis was wanneer ze terug
naar de Baranja kor. den. Aangezien al de kerken er vernield waren en de
katholieke , priesters vermoord of verjaagd waren hadden ze nog veel werk
voor de boeg. (De berichten in het jaar 97 over 11jkenschennis door enkele
Belgen moet dan ook door een andere bril bekeken worden: de kerk waarin
dit gebeurd is te Vukovar is gelijk de ganse stad in 91 verwoest, de graven
zijn toen geschonden om ze te plunderen en alles lag er rond gestrooid, reeds
in 91). Wel kregen we telkens 3 flessen van een soort miswijn of 2 fles sen
goede Slivovitz (pruimen jenever) als beloning voor de moeit die we deden
voor hun 78 jarige priester. Hij zal het einde van Belbat en de terugkeer van
het Kroatisch bewind niet meer beleven .
13 08-93: Afscheidsparade van BB III.
Als laatste neemt een klein detachement met zijn staf afscheid tijdens een
ontroerende schouwing. Deze hunkeren er naar om te kunnen vertrekken,
vier maanden later zouden we wel weten dat de laatste dagen de ergste zijn
omdat het werk reeds overgenomen werd door de opvolgers.

15.
De koks hebben hun best gedaan Er kwam telkens veel bezoek bij de
Belgen, de faam van onze keuken was tot in het UNO-HK Zagreb bekend.
15-08-93:Bezoek van de commanderende para generaal van de Russen die tezamen met
ons Oost-Slavonië bewaakten. We onderhielden goede contacten met deze
Russen en organiseerden verschillende sportactiviteiten met hen. We hadden
genoeg sportmannen onder ons om ze op drie van de vier takken te
overwinnen en daar konden z niet mee lachen.
18-08-93:Het is zeer warm en de buitenposten hebben veel te verduren van de muggen.
Van alle zalfjes helpt alleen die van het US leger veel besproken
muggenmelk uit het vaderland vinden de muggen precies een lekkernij .
25-08-93:Hoog bezoek uit België van generaals en de Comd van ECMM met ee hele
hoop officieren in hun vaarwater, die een bezoekje (of een snoepreisje) aan de
Belgische troepen bracht. Onze mannen hadden veel liever hun RSM of
Korpskorporaal op bezoek gekregen Toen ik later, de OBBSD dit liet
opmerken was hij het hier volledig mee eens, maar zelfs zou hij het niet
presteren hier verandering, in te brengen.
27-08-93:Bezoek aan het indrukwekkend Russisch oorlogsmonument te Batina Volgens
de bewaker zijn hier vele duizenden Russen gesneuveld oversteek van de
Donau tijden WO II. Enkele souvenirs gekocht (pms), deze waren zeer
gevraagd door de mannen en ik moest er nog een hoop gaan halen. De
bewakers hadden er toch een grote voorraad van en waren tevreden een paar
Duitse Mark te verenen aangezien ze reeds 2 jaar geen toeristen konden
ontvanger 09-09-93:Weinprobe bij een Hongaarse wijnboerin te Susa. Door
een hevig onweder is de stroom uitgevallen en hebben we de wijn bij
kaarslicht geproefd, volgens mij niet al te fameus. Het moet gezegd dat deze
vrouw erg bedrijvig was, als lerares van Hongaarse kinderen verdiende ze 20
DM per maand. En hoewel de mark nog zo een 130.000.000 krajinadinar
waard was kon ze er toch niet van leven en knipte ze de haren van de
Nederlandse TTr sectie.

16.
Dit bracht haar meer op dan een maand werken.
19-09-93: De Tr OOffr van de A Cie maakt zijn beklag dat hij als onderofficier moet
wacht kloppen als schildwacht. Dat deze Cie geen verveling kende zal
niemand verbazen, ze werd zo intensief ingezet dat ook de 2Comd zijn
beurt kreeg als schildwacht voor de poort. Dit om het verlof van een deel
van de eenheid mogelijk te maken.
30-09-93: De Franse generaal Cot op bezoek gekregen. Hij was tevreden
zowel van ons werk als van de frisse Belgische pint die hij me;. genoegen
soldaat maakte?
20-10-93: Generaal Matot op bezoek.
Dat is nu toch al routine geworden zodat we zo een bezoek zon-" der
problemen afwerken. Erger is hun groot gevolg, iedereen moet gelogeerd
worden en als er dan nog logees bij zijn van hè! ander geslacht levert dat
soms wel eens moeilijkheden.
15-11-93: Ondanks 20 cm sneeuw, groot feest ter gelegenheid van Koningsdag.
Uitdeling van de UNO medailles tijdens de parade gevolgd door het Te
Deum. Tijdens de verplaatsing tussen de verschillende posten, om de
eretekens ook aan de mannen te bezorgen, met de jeep Cheroqee
vastgereden in de sneeuw en de modder. Deze jeeps door de UNO geleverd
in plaats van de afgekeurde Bombardiers waren wel comfortabel, met
airco, maar toch niet opgewassen tegen de onze. Er moet toegegeven
worden dat meerdere posten toen alleen nog te bereiken waren met
rupsvoertuigen. Een zeer goede maaltijd stond ons te wachten bij de terugkeer, met zang en muziek werd de avond besloten met het zingen van het
vaderlands lied. De Bde Comd, Brigadegeneraal Peeters, was zeer
tevreden.
01-12-93: Afscheid genomen van de eerste rotatie. Bij ieder vertek werd het een beetje
stiller. Het is moeilijk om een goed contact te hebben met de nieuwkomers
nadat men vier maanden tezamen lief en leed met zijn groep heeft gedeeld.
13-12-93: Afscheidsparade in gesloten kring nog een speciale maaltijd.
Na een korte rust vertrek om 0300 uur. Met een Boeing 747 naar Wahn
Bonn gevlogen, afscheid in de kazerne te Spich en aankomst thuis om
1800 uur. Moe, tevreden en gelukkig terug te zijn.
We hebben de meeste van de BB IV nog eens teruggezien tijdens een slot-plechtighe id,
maar met gemengde gevoelens, velen waren intussen gemuteerd omdat hun eenheid
ontbonden was en de nieuwe eenheid al hun aandacht vro= Tijdens het opstellen van dit
bericht zijn de laatsten van 1 Cy terug thuis gekomen op 30 december 1997.
De UNO opdracht van Belbat van 1992 tot 1997 is definitief voorbij, de Kroaten hebben
terug bezit genomen van hun gebied op vreedzame wijze. Laat ons hopen dat de
mannen in Bosnië het er ook goed kunnen afsluiten;, maar dat is zeker nog niet voor
morgen. Misschien moet er nog een bericht volgen met slotbeschouwingen over de
humanitaire (Generaal Briquemont wou die uitdrukking niet meer horen) opdracht in
Ex-Joegoslavië. Laat ons die dat er hun leven lieten in onze gedachten bewaren. 23 Belgische militairen lieten tot nu hun leven in den vreemde in de Balkan, Somalië en
Ruanda.
AdjtChef b.d. MICHEL

17.
15 september 1998 : ons bezoek aan het parachutisten training centrum in SCHAFFEN.
In verband met dit bezoek verscheen er in VOX nr-9820 volgend interessant artikel.
De specialisten van het training-centrum voor Parachutisten in Schaffen hebben een nieuwe
techniek ontwikkeld om voedsel te droppen. Met een "snowdrop" kunnen ze een geïsoleerde,
noodlijdende bevolking op een snelle manier een hele lading kant-en-klare porties krachtvoedsel bezorgen. Maar het meest revolutionaire aan de techniek is dat het 'manna' rechtstreeks
en zonder gevaar voor schedelfracturen boven de bestemmelingen kan worden uitgestrooid.
Eén "snowdrop" staat gelijk met een kant-en-klaar dagrantsoen voor 50.000 personen De
langwerpige zakjes bevatte twee maaltijden : één van 75 gr. en één van 150 gram. De
tekeningetjes op de verpakking tonen duidelijk dat je enkel wat water moet toevoegen
vooraleer je kan eten.
"De idee achter deze 'snowdrop' is kant-en-klaar voedsel op een veilige manier rechtstreeks
boven een noodlijdende bevolking te droppen", vertelt kapitein Carlens van de Sectie Proeven
in Schaffen. "Het concept van die zakjes met individuele porties is uitgedacht door een zekere
meneer Woodford, een Engelsman. De eerste testen door een Zuid-Afrikaanse maatschappij
dateren al van '93. En ook het Amerikaanse en het Engelse leger hebben iets vergelijkbaars
uitgeprobeerd. Maar geen van die systemen voldeed. De dozen moeten openscheuren wanneer
ze het vliegtuig verlaten, zodat alle zakjes vrijkomen. Regelmatig bleef echter een deel van de
lading intact en suisde dat als een bom naar beneden. Het systeem stond dus niet op punt om
boven mensen te gebruiken".
In maart van dit jaar bogen de dropspecialisten van het Trainingscentrum voor Parachutisten
zich over het probleem. De basis van het systeem vormen de voedselzakjes. Elk langwerpig
zakje is in twee verdeeld en bevat een maaltijd van 75 gr. en één van 150 gr. Het geringe
gewicht en de grote oppervlakte maken dat ze een gemiddelde valsnelheid van elf meter per
seconde hebben. Ongevaarlijk voor de mensen op de grond. Het probleem zit hem echter in de
grote kartonnen verpakkingsdozen. Die moeten stevig genoeg zijn om enkele duizende zakjes
tijdens het laden en gedurende de vlucht bijeen te houden, maar toch volledig open scheuren
wanneer ze uit het toestel tuimelen.
De specialisten van Schaffen kwamen uiteindelijk op de proppen met een doos die ze aan alle
hoeken opensneden. Als je ze zonder meer neerzet, vallen de vier wanden open. Daarom is ze
rondom stevig ingesnoerd met nylon riemen. Die zijn • echter aan elkaar verbonden met
stukjes "breektouw". Het geheel is aan een riem binnen in het laadruim bevestigd. Boven de
dropzone brengt de piloot de neus van het toestel omhoog zodat de lading op rolletjes naar
buiten glijdt. Op het ogenblik dat de doos over de rand tuimelt, komt de verbindingsriem op
spanning en begeven de breektouwtjes het onder het gewicht van de doos. De verpakkingsriemen worden weg gesnokt samen met aardig wat van het karton en de doos scheurt
volledig open. Wat overblijft zijn de zakjes en enkele flarden karton die zachtjes naar beneden
dwarrelen.
Laat ons hopen dat we tijdens ons bezoek meer hierover zullen horen en zien.
ooooooooooooooooooooooo
Noteer : Eén bijeenkomst op 24 september 1998.
In 1996 op 14 maart en in 1997 op 13 maart brachten de heren Lt. SALLIAU en
VERHAERDE, ons een voordracht over " De Brandweer " van OostendeNu hebben wij de gelegenheid de brandweerkazerne van Oostende te bezoeken en dit op 24
september 1998. Afspraak dus om 14-30 uur in de Wellingtonstraat ter hoogte van deze
kazerne. Deelnemers worden gevraagd hun naam op te geven aan de bestuursleden
DEHAEMERS of VERPOUCKE.

18.
Ons bestuurslid Frans PUYSTIENS
Op het etentje met ontspanningsnamiddag van de Ex-Onderofficieren van 17 augustus
hadden wij de gelegenheid onze Frans geluk toe te wensen op zijn 85 ste verjaardag. In
naam van onze vereniging werd hem een goede fles wijn aangeboden, en maar hopen
dat wij dit mogen herhalen op zijn 90ste
Als voorzitter dankte ik hem tevens voor de vele jaren dienst in het bestuur. Onze
Frans trad toe in het bestuur in 1972, en is nog zeer actief.
oooooooooooooooooooooo
Wereldoorlog I.
Dit jaar is het immers 80 jaar geleden dat de Grote Oorlog eindigde, en de laatste nog
levende getuigen zijn zeer oud en vermoeid.
Tachtig jaar.. Dat is lang, soms meer dan een mensenleven. Toch zijn er nog enkele in
België die de tijd trotseren om hun herinneringen persoonlijk door te geven. Als jonge
mannen vochten ze aan het IJzerfront, in 'de oorlog die een einde zou maken aan alle
andere oorlogen '- Een strijd waarin ze vele kameraden verloren ... Maar de jongste
generatie weet vandaag maar bitter weinig meer over die periode. Wie kan het hen nog
uitleggen ?. Waarom , waarvoor stierven zovele mannen, zo lang geleden. De
antwoorden liggen open en bloot. Het vergt alleen een kleine inspanning om de stenen
getuigen op te zoeken, de musea, monumenten en sites in de Westhoek. Samen vertellen
ze dagelijks het verhaal van de Grote Oorlog..
Om het publiek weer in contact te brengen met deze belangrijke periode uit de
Belgische geschiedenis, organiseerde Landsverdediging op 20 juni een "Frontdag" in
samenwerking met de stadsbesturen van de belangrijkste frontsteden. Het Leger zorgde
voor een gratis pendeldienst met militaire autobussen en stelde gidsen ter beschikking.
Tussen 10 en 18 uur passeerde telkens om de tien a vijftien minuten een bus aan elk van
de verschillende sites.
In Nieuwpoort startte de eerste bus aan het monument van Albert I. In 1914 vormde het
sluizencomplex rond deze stad immers de sleutel bij de onderwaterzetting van de
Ijzerstreek. Het Belgisch Leger had zich vechtend teruggetrokken tot achter de rivier
voor de oprukkende Duitsers en was vastbesloten om daar ten allen prijzen stand te
houden.
In de slag die volgde verloren de Belgen één vijfde van hun manschappen en begonnen
ze te plooien. Maar door het terrein onder water te zetten , plaatsten ze de aanvallers
voor een onoverkomelijke hindernis. Gevoed via het sluizencomplex rond Nieuwpoort,
strekte een kunstmatig meer zich uit tot Diksmuide...
uit "VOX" 9824
oooooooooooooooooooooooo
De vierdaagse van de IJzer.
Van 19 tot 22 augustus heeft de vierdaagse van de IJzer plaats gegrepen, langs leper,
Koksijde, Nieuwpoort, Poperinge en Diksmuide.
En zeggen dat er leden van ons bestuur hieraan hebben deelgenomen, Gedurende
4 dagen telkens marsen van 32 km.
Proficiat aan onze jonge deelnemers.

