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DE OPVOLGERS.
Op zaterdag 12 december '98 hebben we een bezoek gebracht aan het heemmuseum "De
Plate", onder de kundige leiding van Jean Moerman. De afwezigen hadden ongelijk.
In dit museum liep toen een thematentoonstelling gewijd aan Jean-Baptist DREESEN,
gewezen bestuurslid van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van
Oostende. Hij was de voorganger van John VERPOUCKE en mede-stichter van ons
tijdschrift. Aansluitend hebben wij ook een bezoek gebracht aan het eigenlijk museum.
Met het verscheiden van Jozef SIMONS kort voor dit bezoek, heeft het
onderofficierenkorps van Oostende, een tweede monument verloren op minder dan
anderhalf jaar.
DREESEN en SIMONS, elk op hun manier, hebben de Marine grote diensten bewezen.
De ene mens is de andere niet, twee mensen zijn nooit identiek. Aan beiden bewaar ik
herinneringen aan hun kameraadschap en dynamisme .
Zo, toen DREESEN voor het eerst de marinebasis Nieuwpoort aandeed met de "Avila"
in 1964, was er na het vertrek van Koning BOUDEWIJN, vooreerst een uitnodiging
voor de collega's om aan boord het glas van de vriendschap te drinken.
Toen SIMONS mij in Plymouth verwelkomde op de M93A "Verviers" in 1973, was er
eveneens een hartelijk onthaal en verfrissende drankjes aan boord.
Jan DREESEN is de man die later zijn brede schouders zette onder het doel om van de
Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van onze stad , de sterkste van het
land te maken.
Jozef SIMONS was bij de Vereniging der Gepensioneerden van de Zeemacht, de
stuwkracht die haar tot grote bloei bracht.
Zij hebben beiden, elk op hun manier, en ten bate van ons allemaal, ertoe bijgedragen
dat wij nu kunnen rekenen op onderlinge vriendschap in beide verenigingen gebonden
aan ons vroeger beroep.
Hun opvolgers kregen een zware maar aangename erfenis !
E. Van Loocke.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§

-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 of derde
donderdag van de maand, uitgezonderd juli en augustus om 14.30 uur. 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 trachten te
zorgen.
-Donderdag 15 april 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Praktische ervaringen - op de Luchtmachtbasis" door een
afgevaardigde.
- koffietafel en tombola
-Donderdag 20 mei 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Een Oostendese ondernemer in Sebastopol (Oekraïne), de
thuishaven van de beruchte Zwarte Zeevloot" door de heer Didier
RAMOUDT, Vlaams Volksvertegenwoordiger.
- koffietafel en tombola
-Donderdag 10 juni 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Humanitaire opdrachten in het buitenland"
door de heer Cdt. VAN CANT Ivan (SID-TELEVOX).
- koffietafel en tombola
-Donderdag 09 september 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Gezondheidsbeleid-eten en controle op de distributie
hiervan" door de heer Dr. Dirk WILDEMEERSCH,
teamverantwoordelijke Gezondheidsinspectie.
- koffietafel en tombola
-Donderdag 14 oktober 1999 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Hartkwalen" door de dokter specialist professor
STROOBANDT
- koffietafel en tombola

-3- Donderdag 18 november 1999 :
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
spel "Bingo"
koffietafel en tombola

- Donderdag 09 december 1999 :
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
spreekbeurt "Waterzuivering" door Dr. ir. MOERMAN Wim
koffietafel en tombola

2. Etentjes in "Het Koninginnehof" :
Wij komen samen vanaf _+ 12.00 uur in de kleine zaal van het 'Koninginnehof". De
prijs voor het eetmaal bedraagt nu 450 frank per persoon. Dit omvat een
voorgerecht, hoofdschotel, nagerecht en koffie. De drank is niet inbegrepen. Na het
eetmaal is er gelegenheid om te kaarten of bingospel. Leden worden gevraagd om
zoveel mogelijk deel te nemen aan deze ontspanningsnamiddagen.
Verantwoordelijke 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. Datums van de samenkomsten :
05 april - 26 april - 17 mei - 14 juni - 28 juni - 19 juli - 09 augustus - 30 augustus 20 september - 11 oktober - 08 november -29 november - 20 december.
3. Koningsdag 1999 :
Op 13 november 1999 vieren wij terug het feest van Koningsdag.
4. Dagreizen :
Een eerste dagreis heeft plaats op 25 mei 1999 , meer uitleg hierover in deze
KLAROEN. Een tweede dagreis wordt voorzien voor de maand september 1999.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

-4LEDENVERGADERING VAN 10 DECEMBER 1998.
86 leden waren samengekomen op deze vergadering. De voorzitter opent traditiegetrouw
met één minuut stilte ter attentie van de overledenen. Door een kleine vertraging in
verband met de spreker van de dag werd dan maar overgegaan tot het administratieve
gedeelte. De secretaris bracht verslag uit van de vorige vergadering, hij las ook de
bedankings-brief voor vanwege de Koning voor het sturen van onze postogram ter gelegenheid van Koningsdag. De voorzitter nam het woord voor enkele mededelingen o.a. in
verband met de nieuwjaarsreceptie en de komende activiteiten voor het jaar 1999.
Onze feestleider stelde dan de spreker voor namelijk de heer Jean-Pierre HEIRMAN die
ons gaat onderhouden over de "Actuele milieuproblemen in onze maatschappij".
De spreker had het vooral over de hedendaagse milieuproblemen die gaan over de
verdunning van de ozonlaag, stank, lawaai, vervuiling van bodem, lucht en water. Een
oplossing voor deze problemen is van zeer lange duur en onbetaalbaar, zelfs als de
vervuiler ervoor betaalt. De Vlaamse regering keurt in 1997 een milieubeleidsplan goed tot
het jaar 2002. De uitvoering van de acties/initiatieven worden gecoördineerd door het
Gewestelijk milieuoverleg dit is een samenwerkingsverband tussen de VLM, OVAM,
VVM en de voorzitter. Het decreet van 1995 voorziet een drieluik bestaands uit een
vijfjaarlijks milieubeleidsplan, een tweejaarlijks milieurapport en een jaarlijks
milieuprogramma.
De samenwerking leefmilieu
en de krijgsmacht is van zeer
groot belang, beiden gaan uit
voor veiligheid, zekerheid en
duurzaamheid. Vele
voorbeelden bestaan er in
verband met oor' logsgeweld:
brandbommen in Vietnam,
Irak aardolie-installaties enz.
Wie heeft bij ons nog niet hè!
verhaal gehoord van het in
brand geschoten konijn in het
Kamp van Leopoldsburg,
waardoor een heidebrand zou
zijn ontstaan, wel tijdens de
schietoefeningen is er steeds
gezorgd voor brandbeveiliging
en bestrijding, bij grote droogte zijn er geen schietoefeningen en er is een zeer goed
onderhoud van de natuurgebieden (Leopoldsburg, Marche, Vogelsang enz.). Door
afslanking van het leger worden er terreinen terug ter beschikking gesteld vooral bos en
natuurgebieden. Dit doet het imago van het leger goed. Er wordt veel gewerkt om de
milieuhinder te beperken, maar de weg is nog lang.
Met een hartelijk applaus nam de spreker afscheid, na het ontvangen van het gebruikelijk
geschenk.
Na de koffie en pannenkoeken werd dan overgegaan tot de tombola zoals steeds in goede
banen geleid door ons aller bekend trio. Rond 17.30 uur werd dan afscheid genomen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§

-5LEDENVERGADERING VAN 14 JANUARI 1999.
Met een 177 aanwezigen (wel geen record) maar toch meer dan voldoende voor een
gezellige namiddag. Ja, op zo een gelegenheid is op tijd komen wel aangeraden.
De voorzitter bracht ook in naam van het bestuur de beste wensen over voor het nieuwe
jaar 1999.
Een ogenblik stilte werd gehouden ter nagedachtenis van onze overledenen.
Het administratief gedeelte werd overgeslagen zodat onder leiding van de feestleider
John Verpoucke de feestnamiddag onmiddellijk kon beginnen.
De dans werd ingezet en door onze uitstekende D.J. meteen in de juiste stemming
gezet. Tijdens het verorberen van de broodjes en de drankjes werd de tombola
gehouden die met de hulp van enkele bestuursleden een zeer vlot verloop kende.
Met een laatste dans was het feest afgelopen rond 19-15 uur.
De afwezigen hadden ongelijk - tot volgend jaar !
§§§§§§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 11 FEBRUARI 1999Met 100 aanwezige leden werd deze vergadering geopend door onze voorzitter. Er
werd één minuut stilte gehouden voor de overleden leden met speciale attentie voor
de onlangs overleden mevrouw Nelly NAESEN echtgenote van onze vaandeldrager
confr. E. VERMEYLEN. Door onze feestleider. werd dan de spreker van de dag
voorgesteld, welke voor de eerste maal in onze geschiedenis van het vrouwelijk geslacht was. Het was namelijk mevrouw Hilde VEULEMANS, schepen van de stad
Oostende.
Zij begon onmiddellijk met de beste wensen voor 1999» en stelde zich dan voor : ze
geeft les in een school voor mentaal gehandicapten, als gemeenteraadslid, welke ze
beschouwd als een grote uitdaging, heeft ze vooral de bevoegdheden over huisvesting,
jeugd en seniorenbeleid. Ze sprak over armoede in Oostende, waarin we koploper zijn
in Vlaanderen wat betreft de personen vooral de jongeren die geen bestaansminimum
hebben. Het gaat over jongeren tussen de 19 en 25 jaar, de oorzaken hiervan zijn de
vervroegde meerderjarigheid en de onzekerheid. Vooral de werkloosheid is een grote
oorzaak en door de opgelegde schorsingen door de werkloosheidsdienst zijn deze
personen aangewezen aan het OCMW. Ze sprak verder over de leefbaarheid in
Oostende, met de ontvolking, de verhuizingen 12 % per jaar en vooral de kwaliteit van
de woningen. Op de huisvestingsmarkt in verband met de sociale woningen zijn er veel
te lange wachtlijsten, maar er worden nieuwe woningen gebouwd. Voor de leegstand en
verkrotting worden een hoge taxatie opgelegd en premies gegeven voor het vernieuwen
van de woningen.
Voor de jongeren word gedaan aan jeugdbeleid, jeugdverenigingen worden
gesteund , speelpleinen worden in orde gebracht.
Migrantenprobleem : er zijn in Oostende 1726 migranten officieel geregistreerd die een
100 nationaliteiten vertegenwoordigen, deze zijn vooral gehuisvest in het centrum en
het Westerkwartier.
Voor de senioren zijn er goede toekomstplannen, er zijn 15 rusthuizen, en de
serviceflats zijn een groot succes. Er wordt 60 miljoen voorzien gespreid over 3 jaar
voor de thuiszorgprestaties. Er werd een senioren-adviesraad opgericht, een grote
impuls voor de stad. Onlangs werd dan ook een informatieservice voor senioren
genaamd de SIS boven de doopvont gehouden. Niet te vergeten dat het jaar 1999
uitgeroepen is tot het internationaal senioren-j aar. Onze feestleider bedankte dan
mevrouw VEULEMANS voor haar vlotte en aangename toespraak, en vroeg meteen

-6haar akkoord om volgend jaar terug te komen. Met een daverend applaus werd dan
afscheid genomen van deze spreker.
Na de koffie en de pannenkoeken werd dan het administratief gedeelte aangevat, na het
voorlezen van de verslagen van de 2 laatste vergaderingen door de secretaris, nam de
voorzitter het woord vóór enkele korte mededelingen waaronder de eerstkomende reis
in mei (meer daarover in de KLAROEN). Met de tombola werd dan ook deze
vergadering besloten rond 17.30 uur.
Dan leest de secretaris het verslag van 13 nov 97 voor.
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.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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 onmiddellijk
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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-8DAGREIS NAAR ST OMER FRANCE OP 25 MEI 1999.
Opstapplaats : N° 1 : Oostende Visserij school J. Bauwens
N° 2 : Brugge E40 Afrit Loppem
Dagindeling :
07.00 uur : Vertek aan de opstapplaats N° 1
09.00 uur : Koffiestop op de Grote markt van Poperinge
09.30 uur : Bezoek Hopmuseum (nationaal) geleidbezoek met gids
film : opgenomen door de heer E. LEEUWERCK PROEVEN van een
bekend streekbier
11.30 uur : Einde bezoek en vertrek richting LOKER (IEPER)
12.00 uur : Middagmaal : Feestzaal Scherpenberg
Dagsoep (*)
Kalkoenfilet frambozensaus verse groenten
Frieten (*)
Dessert van de chef
(*} naar believen
13.30 uur : Vertrek richting ST OMER (Frankrijk)
14.00 uur : Bezoek te HELFAUT WIZERNES (ST OMER) van LA COUPOLE.
Historisch centrum over de oorlog en ontwikkeling van de raket. Van de
oorlog naar de maan. Een reis door de geschiedenis 2\ uur emotie en
herinneringen in het hart VAN DE GROOTSTE V2 basis die ooit gebouwd
is. Vergeet niet een warm kledingstuk eventueel mede te nemen voor de
ondergrondse gangen onder de koepel (constant 19°) liften zijn voorzien.
16.30 uur : Einde bezoek vertrek richting ARQUES. 16.45 uur :
Koffiestop en kort bezoek aan de AUCHAN.
17.45 uur : Vertrek richting België via Cassel Steenvoorde - Poperinge leper Diksmuide - Koekelare.
19.00 uur : Avondmaal : Koekelare : DE INKTPOT
Hesp groentenkrans - boterhammen
Couckelaersche Doedel (streekbier)
20.30 uur : Vertek richting Brugge - Oostende. Deelname in de kosten : 1400 frank of
34.70 euro.
Inbegrepen : autobus - fooi chauffeur - middagmaal - avondmaal
inkomgeld : hopmuseum Poperinge - La Coupole te Wizernes
met de gids - drank : Hopmuseum - Couckelaersche
Doedel.
Aantal personen : 50 maximum
Uiterste datum van inschrijving : 11 mei 1999
de datum van storting is het enige beslissende criteria bij de boeking van de bus.
Inschrijving en betaling bij de penningmeester ; T. DEHAEMERS
Nieuwlandstraat 21 , 8400 OOSTENDE Nr: 000-60146912-54
Op overschrijding melden dagreis en N° opstapplaats.
Inschrijvingen zijn geldig na storting of kontante betaling, gelieve eerst kontakt op
te nemen met de penningmeester voor het storten.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§

-9DAGREIS NAAR DIEST - SCHAFFEN OP DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1999.
Opstapplaats : N° 1 : Oostende Visserij school J. Bauwens .
N° 2 : Brugge E40 Afrit Loppem
Dagindeling :
06.45 uur : Vertek aan de opstapplaats N° 1
10.00 uur : Bezoek aan : De Japanse Tuin te Hasselt
Rondleiding door gidsen
12.00 uur : Middagmaal : Cultureelcentrum te Hasselt
Hasseltse verrassing
Verse dagsoep
Kalkoenrollade met Stroganoffsaus Perzik
en kroketten Chocolademousse 1
consumptie : frisdrank of pilsbier
14.00 uur : Bezoek aan : Trainingscentrum voor parachutisten te Schaffen
16.30 uur : Einde bezoek
17.15 uur : Vertrek richting St Maartens-Latem
19.00 uur : Avondmaal in 't Pompierke
Kruditeiten - hesp - frieten
20.30 uur : Vertrek richting Brugge - Oostende
Deelname in de kosten : 1250 frank of 30.98 euro
Inbegrepen : autobus - fooi chauffeur - ingang Japanse Tuin - gidsen -middagmaal avondmaal (drank niet inbegrepen).
Aantal personen : 50 maximum.
Uiterste datum van inschrijving : 09 september 1999.
de datum van storting is het enige beslissende criteria bij overboeking van de
bus. Inschrijving en betaling bij de penningmeester :
T. DEHAEMERS
Nieuwlandstraat 21
8400 Oostende
Rekeningnummer : 000-0146912-54 Op overschrijving
vermelden : dagreis naar Diest en N° van opstapplaats.
Inschrijvingen zijn slechts geldig na storting of kontante betaling, gelieve eerst
kontakt te nemen met de penningmeester voor het storten.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§
Buitengewone Bestuursvergadering op 16 december 1999.
Een buitengewone bestuursvergadering had plaats op 16 december 1999 in het
Koninginnehof.
Op deze vergadering werden de koppen gemarteld om een herziening van het
Reglement van Inwendige Orde te verwezenlijken. Na lange debatten en discussies
werd toch eindelijk een oplossing gevonden. De resultaten van deze noeste arbeid kunt
U lezen op de volgende bladzijden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§

- 10KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ der EX-ONDEROFFICIEREN
van de KRIJGSMACHT
afdeling - OOSTENDE
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE.
TITEL I - BENAMING - DOEL.
Art. 1 - Onder de benaming "Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht, afdeling Oostende", werd hierboven vernoemde maatschappij gesticht
op 01.11.1887. De maatschappelijke zetel ervan is gevestigd te Oostende.
Art. 2 - De vereniging (afdeling Oostende), heeft tot doel :
a) de vriendschapsbanden, de broederschap en de solidariteit tussen de leden te
onderhouden en te verstevigen.
b) de vaderlandsliefde en het plichtsbesef, die steeds de O/Officier van de
Krijgsmacht hebben bezield, te verheerlijken en in stand te houden.
c) de nagedachtenis van haar leden, en in het bijzonder van diegenen die op
het veld van eer zijn gesneuveld, of als slachtoffer van de plicht zijn
gestorven, te eren.
d) een vereniging te vormen, die met alle krachten, het vader land, de
koninklijke familie en de nationale instellingen, verdedigt.
e) de vereniging ontzegt zich alle politieke, taalkundige, wijsbegerige of
godsdienstige discussies tijdens haar bij eenkomsten, vergaderingen, enz.
f) alle wettige of rechtmatige aktiviteiten die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
gericht zijn op de vrijwaring en de bestendige verbetering van de beroeps-,
sociale en morele toestand van haar leden, te verwekken, te bevorderen en
te ontplooien.
g) kulturele reizen, voordrachten, projecties (dias en/of film), ontspanningsnamiddagen te organiseren.
Art. 3 - De duur van de vereniging (afdeling) is onbeperkt. Art. A - Het maatschappelijk jaar
begint op 01 januari en eindigt op 31 december.
TITEL II - LIDMAATSCHAP - SAMENSTELLING - BEVOEGDHEDEN - BESTUUR.

Art. 5 - De afdeling bestaat uit volgende leden :
a) Effectieve leden :
zij die de Krijgsmacht verlaten of gediend hebben in hoedanigheid van
O/Officier en die de verbintenis aangaan zich akkoord te verklaren met de
huidige bestaande statuten en reglementen.
b) Ereleden ;
zijn personen (prominenten) dewelke op een of ander voorstel door het bestuur
aangenomen zijn als ere-lid en hierdoor deel uitmaken van het ere-comité.
c) Steunleden : (sympathisanten)
alle andere personen (sympathisanten) welke wensen deel uit te maken van de
vereniging (afdeling), op voorstel van 2 (twee) effectieve leden en vervolgens
door het bestuur worden aangenomen.
N.B. : Ereleden en steunleden mogen aan de vergaderingen
deelnemen, doch hebben absoluut geen stemrecht. Zij mogen wel
raadgevende wenken naar voor brengen mits toelating van de
voorzitter.
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a) van Belgische nationaliteit zijn.
b) als onderofficier gediend hebben bij de Krijgsmacht of
de Verbonden Legers.
c) geen onterende veroordelingen hebben opgelopen.
d) noch burgerontrouw te zijn geweest, noch hulp aan de vijand te
hebben verleend in oorlogstijd.
e) van onberispelijk gedrag zijn.
f) om lid te worden moet men aanvaard worden door het bestuur.
Art. 7 - De bijdragen dienen bij het begin van het dienstjaar (01 jan.
en vóór 31 maart) betaald te worden.
TITEL III - BESTUUR - BEVOEGDHEDEN.
Art. 8 - Het bestuur is het uitvoerend lichaam van de afdeling. Het zorgt voor het
naleven van het huidig reglement van "Inwendige Orde" door de leden.
Art. 9 - Om verkozen te worden moeten de kandidaten hun aanvraag richten tot het
bestuur, minstens 1 (een) maand voor de statutaire vergadering. De kandidatuur
moet weerhouden worden door het bestuur vooraleer over te gaan tot de
verkiezingen op de statutaire vergadering. De kandidaat dient met de helft van
de stemmen, plus één, verkozen te worden.
Art. 10- Het bestuur is als volgt samengesteld :
a) één voorzitter
b) één ondervoorzitter
c) één secretaris
d) één penningmeester
e) één ceremoniemeester
f) één materiaal-meester
g) één vaandeldrager
h) maximum 5 commissarissen
N.B. Alle gewezen voorzitters kunnen verder zetelen in het bestuur als
voorzitter-ter-ere {past-president) , met stemrecht.
Art. 11- Het mandaat der verkozen bestuursleden duurt 3 jaar. De uittredende
bestuursleden zijn herkiesbaar. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding
en aanvaarden hun mandaat ten kosteloze titel. Art. 12- Na elke jaarlijkse
verkiezing - wordt door het bestuur – de functies eventueel bij stemming
herschikt. Art. 13- Het bestuur kan enkel beslissingen treffen indien de helft
plus één der bestuursleden, tegenwoordig is.
Art. 14- Bevoegdheden der Bestuursleden :
a) de voorzitter :
heeft het nodige bestuur van de afdeling. Hij opent en sluit de zittingen. Hij
onderwerpt de verschillende punten van de dagorde aan de vergadering,
bestuurt de beraadslagingen, verleent of ontneemt het woord aan de leden en
tekent het verslag der vergaderingen. Hij maakt ten rechte deel uit van de
commissies en heeft beraadslagende stem in geval van staking der stemmen.
Hij handhaaft de orde en de tucht tijdens de zittingen. Alle documenten die
de verantwoordelijkheid van de maatschappij aangaan, worden door hem
getekend.
b) de ondervoorzitter :
vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en heeft alsdan dezelfde
bevoegdheden als de voorzitter.
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is belast met de offiële briefwisseling. Maakt het P.V. der vergaderingen en
geeft lezing van het verslag bij de e.k. vergadering. Hij is ook bewaarder der
archieven en houdt het register der leden van de afdeling. Hij roept de leden
samen tot de vergaderingen van de sectie. Een register voor de toekenning
van eretekens en kentekens wordt door hem bijgehouden. Hij geeft lezing van
het jaarverslag op de statutaire vergadering.
d) de penningmeester ;
is belast met de geldelijke toestand van de afdeling. Hij boekt alle
ontvangsten en uitgaven. Hij zorgt voor het innen der lidgelden en waakt dat
deze regelmatig worden betaald. Hij geeft, telkens het vereist wordt, kennis
van de staat van de kas en regelt alle uitgaven. Geen enkele uitgave of
betaling mag geschieden zonder voorafgaandelijke toestemming van het
bestuur. Hij beschikt over een postrekening of bankrekening, op naam van de
afdeling. Alle checks of overschrijvingen moeten, om geldig te zijn,
ondertekend worden door de voorzitter, penningmeester of secretaris. Op de
statutaire vergadering van de maand maart, legt de penningmeester, de balans
van het afgelopen jaar, voor.
e) de ceremoniemeester ;
hij is de bestuurder van het feestcomité. Hij is gelast met het inrichten van
alle feesten en andere plechtigheden welke door de vereniging worden
ingericht. In de bestuursvergadering van de maand december, legt hij een
project voor van het aktiviteiten-programma voor het komend jaar.
f) de materiaalmeester ;
hij houdt de Inventaris van het materiaal van de maatschappij. Een jaarlijkse
controle wordt gedaan door de secretaris.
g) de vaandeldrager :
daar waar het bestuur , of in spoedgeval, de voorzitter, het nodig acht, is hij
aanwezig met het vaandel van de maatschappij.
h) de commissarissen :
staan ter beschikking van het bestuur om bepaalde opdrachten of zendingen,
uit te voeren.
TITEL IV - ONTSLAG - UITSLUITING.
Art. 15- Wordt beschouwd als "ontslagnemend", ieder lid dat niet de bijdrage betaalde
voor 30 juni van het lopend jaar, na beslissing van het bestuur.
Art. 16- De uitsluiting van een lid wordt door de sectie voorgesteld, nadat betrokkene,
bij aangetekend schrijven, zal uitgenodigd zijn geweest, om binnen een termijn
van één maand, een schriftelijke rechtvaardiging nog in te dienen, in verband
met de feiten die hem ten laste worden gelegd.
De algemene vergadering kan op rechtstreeks voorstel van het bestuur, ieder
lid uitsluiten dat met opzet nadeel heeft berokkend; of dat de belangen en de
achting van de vereniging, heeft geschaad. In ieder geval wordt de beslissing
hem per aangetekend schrijven, medegedeeld.
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TITEL V - ALGEMENE - BUITENGEWONE en STATUTAIRE VERGADERINGEN.
Art. 17- Een algemene statutaire vergadering zal ieder jaar gehouden worden in de loop
van de maand maart.
Art. 18- De statutaire vergadering bestaat uit de werkelijke leden. De ereleden en
steunleden mogen ook aanwezig zijn doch zij hebben geen stemrecht. Zij
mogen wel raadgevende wenken naar voor brengen en dit na toestemming van
de voorzitter.
Art. 19- De maandelijkse ledenvergaderingen worden meestal vastgelegd door het
bestuur op de 2de donderdag van iedere maand (juli en augustus uitgezonderd).
Het bestuur zal de dagorde vaststellen en de leden verwittigen langs het
tijdschrift om.
Art. 20- Een buitengewone algemene vergadering kan opgeroepen worden, hetzij
door de voorzitter, hetzij op aanvraag van 2/5 van de in orde zijnde
effectieve leden met de bijdrage (lidgeld).
Art. 21- Zowel op de statutaire als op de gewone algemene vergadering worden slechts
de voorziene punten behandeld, welke voorkomen op de agenda van het
bestuur.
Art. 22- Indien een lid een bepaald punt wenst te zien voorkomen op de dagorde, wordt
hij verzocht het bestuur ervan op de hoogte te brengen. Het bestuur beslist over
de noodzakelijkheid en het dringend karakter van het voorstel.
Art. 23- Alleen de effectieve leden hebben recht op stemming.
Art.24- De beslissingen der leden-, buitengewone- en statutaire vergaderingen,
moeten om geldig te zijn, door minstens de helft plus één der aanwezige
leden aangenomen worden.
Art. 25- Alle leden moeten zich schikken naar de aangenomen beslissingen .
Art. 26- In de schoot van de vereniging worden de beslissingen als volgt genomen :
- bij gewone meerderheid, ttz. de helft van de stemmen plus één.
- blanco en nietige bulletijns worden als geldige uitgebrachte
stemmen beschouw.
Art. 27- De voorzitter verleent het woord aan de spreker. Hij weigert het indien de
aangehaalde zaak klaarblijkelijk buiten de agenda valt.
Art. 28- Zodra de bespreking van een punt van de agenda beëindigd is, verklaart de
voorzitter de debatten gesloten en oordeelt of er moet gestemd worden.
TITEL VI - FINANCIËLE MIDDELEN.
Art. 29- Het bezit van de vereniging is als volgt samengesteld :
a) de bijdragen (lidgelden) zowel van de leden als ereleden
b) de giften en legaten aan de vereniging
c) de onvoorwaardelijke schenkingen
d) de buitengewone ontvangsten (advertenties, enz.)
Het bedrag van de diverse bijdragen is te verminderen .met de jaarlijkse
bijdrage per effectief lid, aan de Federatie
Art. 30- De verplaatsingskosten in opdracht en de eventuele representatiekosten eraan
verbonden, zullen, op inlevering van gedetailleerde staten van uitgaven, na
goedkeuring door het bestuur en getekend door de voorzitter of plaatsvervanger
als "Goed tot betaling", binnen de maand worden uitbetaald.
Art. 31- Het bestuur zorgt in de maand januari voor 2 verificateurs, die de rekeningen
van het afgelopen dienstjaar, nazien en hiervan verslag uitbrengen tijdens de
statutaire vergadering van de maand maart.
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TITEL VII - ADMINISTRATIE.
Art. 32- De aansluiting van nieuwe leden telt vanaf het betalen van het lidgeld
(begindatum oktober).
Art. 33- Het bedrag van het lidgeld wordt door het bestuur vastgelegd tijdens de
bestuursvergadering van de maand oktober, voor het daaropvolgend dienstjaar.
TITEL VIII - ALGEMEENHEDEN.
Art. 34- Het vaandel is de nationale driekleur met op kop de leeuw en dragend het
opschrift : "Koninklijke Maatschappij - Ex.Onderofficieren van de
Krijgsmacht - Sectie Oostende", in beide landstalen.
Art. 35- Het vaandel is geplaatst bij de vaandeldrager, onder toezicht van de
voorzitter.
Art. 36- Een aanpassing aan het reglement van "Inwendige Orde" kan langs het
bestuur om, gevraagd worden.
Art. 37- Alle geschillen welke zouden kunnen ontstaan tussen de afdeling en derde
personen, zullen opgelost worden door het bestuur der afdeling en voor
goedkeuring voorgelegd worden aan de eerstvolgende statutaire
vergadering.
Art. 38- De ontbinding van de afdeling kan ambtshalve geschieden indien het aantal
leden zeer gering wordt (minimum 5 leden).
Art. 39- Bij ontbinding van de afdeling mag, na afsluiting van de rekeningen, het
batig saldo aan een patriotische vereniging of menslievend werk, gevestigd
te Oostende, gestort worden. Het vaandel mag in bewaring gegeven worden
in een museum van' Oostende
Art. 40- De leden hebben tot plicht de groepering te bevorderen, de
vriendschapsbanden, de broederlijkheid en de solidariteit in de afdeling, te
bevestigen en te handhaven.
Art. 41- De leden zijn vrij het kenteken te dragen op plechtigheden.
Art. 42- Politieke, godsdienstige, wijsgerige of taalkundige onderwerpen worden op
de vergaderingen en andere bijeenkomsten, nooit behandeld .
Art. 43- Dit reglement van inwendige orde werd aangenomen en goedgekeurd op de
bestuursvergadering van 16 december 1998.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
TE VERSCHAFFEN INLICHTINGEN :
1) Bij verandering van woonst worden de leden verzocht het secretariaat ten
spoedigste in te lichten. Het bestuur wijst alle verantwoordelijkheid af bij
tekortkoming.
2) In geval van overlijden van een lid, worden de familieleden verzocht, zo
spoedig mogelijk, het secretariaat te verwittigen, of een de bestuursleden.
Gelieve naam, voornaam, datum, uur en plaats van de begrafenis te
vermelden. Dit om een delegatie van de sectie in-de gelegenheid te stellen,
aan de uitvaartplechtigheid deel te nemen, (met het vaandel voor de
effectieve leden).
3) De sociale dienst, die hoofdzakelijk bestaat in het afleggen van bezoek aan
gehospitaliseerde leden, doet dit in naam van het bestuur nemen bloemen of
vruchten mede die zij in naam van de maatschappij aan de zieke
overhandigen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Onze vereniging werd opgericht op het einde van 1887. Op 07 april 1888 werd door het
bestuur een brief gestuurd naar Koning LEOPOLD II met de aanvraag tot het bekomen
van een subsidie voor het vervaardigen van een vaandel. Via de Koninklijke Federatie
van de Ex-Onderofficieren kregen wij als antwoord dat een subsidie van 150 Belgische
Franken werden toegekend. Dit vertegenwoordigt in onze huidige waarde de som van
28.000 frank.
Hieronder dan ook een kopij van deze brief, welke in het frans was opgesteld daar de
voertaal op dat ogenblik volledig frans was.

- l6Brief vanuit TENERIFE van onze confrater PUYSTIENS Frans.
DE_PACEMAKER
Spaans : MARCAPASSO Duits : DER HERZSCHRITTMACHER
Engels : PACEMAKER Frans : UN STIMULATEUR CARDIAQUE
Het groot woordenboek VAN DAELE vermeldt : een pacemaker is een kunstmatige
electronische gangmaker van het hart. Het is een HARTSTIMULATOR.
De pacemaker bewaakt al veertig jaar het hartritme van meer dan honderdduizenden
patiënten over gans de wereld die kampen met hartritmestoornissen
Vandaag bezitten er in ons land ongeveer vijftigduizend patiënten een pacemaker.
Gelukkig voor hen, want zij zouden er nu niet meer zijnl Ook hierbij zijn een drietal
leden van onze vereniging erbij.
Sinds augustus 1998, ben ik ook drager van een pacemaker, een geïmplanteerd
computertje, een technologisch klein wonder apparaatje, dat amper 4x4 cm is, 6mm dik
en slechts 30 gram weegt, maar daarbij nog vatbaar is voor zowel technisch als
elektronische verbeteringen.
Ik kan jullie gerust mededelen, dat ge voor deze kleine medische ingreep niet bang of
bezorgd behoefd te zijn, want het kan zelf Uw leven redden.
Het bestuur, zal voor U op zijn ledenvergadering, in ons lokaal van het Koninginnehof,
op donderdag 14 october 1999, de heer Professor STROOBANDT afdelingshoofd
CARDIOLOGIE, van het St Jozefsziekenhuis te Oostende, voorstellen .
Deze zeer gewaardeerde Hartspecialist, zal voor U, op een zeer eenvoudige wijze,
nuttige informatie geven over deze hartstimulator, onder andere : de werking van het
hart - de medische ingreep - technische controles -activiteiten van het dagelijks leven
(sport - autorijden - zaktelefoon -magnetische invloeden - sex enz.) ge krijgt ook een
persoonlijke identificatie .
De leden, zijn zoals gewoonlijk van harte welkom op deze geplande activiteit en hopen
op een talrijke opkomst.
PUYSTIENS, Frans.
§§§§§§§§§§§§
De nieuwe graden bij de Landmacht worden U voorgesteld op de volgende bladzijde,
maar in onze tijd waren praktisch de meeste graden van de onderofficieren op de mouw,
en het was zo dat hoe meer strepen op de mouw, hoe langer de armen werden en hoe
blijder de gezichten.

Eenmaal thuis valt alle drukte weg en konden we genieten van een fijn Kerst en
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DE MILITAIRE POLITIE
van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland
Werking - Bevoegdheden - Opdrachten
Voor velen was de MP een boeman, namelijk voor hen welke zich niet konden of
wilden onderwerpen aan de militaire voorschriften. Maar wat deden zij dan als
beroepsmilitair bij de Krijgsmacht. Voor vele was de MP echter een redder in nood.
Daarom voor velen, welke deze kant van de MP niet kennen, deze uiteenzetting. Vooral
voor de collega's welke geen deel hebben uitgemaakt van de Belgische Strijdkrachten in
Duitsland. Wat ik zal trachten te beschrijven zijn de opdrachten - taken en werking van
één wel bepaald Peloton
Militaire Politie (MP) in de BSD. De . .
dienst was overal niet op dezelfde wijze
georganiseerd. Mijn devies was de
militairen alsmede de families zoveel als
mogelijk te helpen.
Dienstplannlng :
ledere sectie was om de drie dagen van
dienst, beginnend om 09-00 Hr tot de
andere dag 09-00 Hr. Dienstovergave vanaf
08.00 Hr met o.a. overgave dienst voertuig
en materiaal. Afgeven en eerst kontrole van
de opgestelde verslagen o.a.
verkeersongevallen en U.M.P. (uitgebreide
MP verslagen).
Samenstelling permanentje :
1 beroepsmilitair : planton aan de telefoons
(zowel militaire als burgerlijnen) ontvangst bezoekers - bediening radio.
Terzelfder tijd OOffr met dagdienst
(kontrole van de dienstplichtige).
piket : 1 patrouillecomd ( OOffr of
KplChef).
1 of uitzonderlijk 2 Kpl beroepsmilitairen of
dienstplichtigen,
-reservepiket : zelfde samenstelling.
Moet optreden bij vertrek van het normaal
piket, vervult ondertussen andere
opdrachten.
- 1 MP afwezig gedurende 03 dagen voor begeleiding op de D.V.T. (dagelijkse
verlofgangerstrein).
- 1 chauffeur ambulancier, geleverd door een eenheid van het garnizoen, voor de
ziekenwagen V.W.
- 1 chauffeur voor de dokter met garnizoensdienst V.W. personenwagen
(zwart, model Kever).
Bevoegdheden en of Opdrachten :
Vaststellen en protocolleren van ALLE verkeersongevallen zowel in de militaire
kwartieren, oefenterreinen als op de openbare weg, waarbij militaire voertuigen
betrokken waren. Dus zowel militaire voertuigen onderling als met Duitse
burgervoertuigen, burger als militaire voertuigen van Nato-landen.
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zogenoemde BZ voertuigen (zwarte immatriculatieplaat met witte letters en cijfers). BZ
afkomstig van "Bezetting" een overblijfsel van de periode van voor 1956 toen de
troepen daar gestationeerd nog bezettingsrechten hadden.
Het protocolleren bestond uit het opnemen van de identiteiten en het afnemen van een
volledige verklaring van de betrokken personen. Schriftelijk indien men de taal van de
betrokkenen machtig was. De overgrote meerderheid van de MP waren meertalig (NL F - D - soms Engels). Als betrokken personen waren dit dus alle chauffeurs, begeleiders
en de inzittenden. Ook de achter inzittenden bij de vrachtwagens. Vaststellen bestond
erin het opnemen van de zichtbare schade - toestand van het wegdek - voertuigen en
chauffeurs (onder invloed of niet) - de weersomstandigheden enz.
Tevens werd een situatieschets opgesteld waar alle metingen werden vermeld van de
betrokken voertuigen, straten, rem of slipsporen. Op te merken valt dat deze schets
opgesteld wordt volgens de procedure ontwikkeld door de Hoofdcommissaris van
Politie van Oostende de heer P.BEAUPREZ, namelijk de "B" methode zoals beschreven
in zijn boek "Vaststellingen van verkeersongevallen" uitgeverij NV De Standaard uitgave 1955. De vastgestelde ongevallen behelzen deze zowel met enkel stoffelijke
schade, als deze met gekwetsten en of dodelijke slachtoffers. Per dag was er gemiddeld
1 ongeval met stoffelijke schade, maandelijks 4 a 5 met gekwetsten en gemiddeld 1 a 2
met dodelijke afloop, op jaarbasis. De ongevallendossiers worden getipt in het PI en
werden dan overgemaakt aan de Korpscommandant van de betrokken eenheid, het
Krijgsauditoraat, de Duitse Politie, het Ambtsbericht en de verzekeringsmaatschappijen.
De Det Pro (Rijkswacht) werd verwittigd zodra er gekwetsten waren.
Uitvoeren van tuchtpatrouilles :
Deze werden uitgevoerd op de openbare wag en in de Duitse drankgelegenheden, recht
ons toegestaan door de speciale akkoorden tussen de Belgisch* en de Duitse regering.
Kontrole op de kledij en het gedrag. Patrouilleren op de volgwegen van en naar de
verschillende militaire kwartieren. Preventief optreden tegenover vandalisme vb :
beschadigen van geparkeerde auto's - omverwerpen van vuilbakken op de openbare weg
- beschadigen van bloemperken enz.). Onderscheppen en eventueel overbrengen van te
bedronken militairen naar hun kwartier of naar een medische instelling en dit uit
voorzorgsmaatregel. Optreden bij de mogelijke verschillende moeilijkheden en het
opstellen van een U.M.P. (uitgebreid MP verslag). Hierin wordt de Korpscommandant
op de hoogte gebracht van de vaststellingen en de feiten, gevolgen en genomen
maatregelen van de MP patrouille zoals bij vechtpartijen - niet betalen van verbruik dronkenschap - nachtlawaai). Het bij oproep uitvoeren van andere politionele
opdrachten zoals vb. familieproblemen tussen man en vrouw - inbraakpogingen geblokkeerde wagens - gleurders - diefstallen enz.).
Ik dien hier op te merken dat de MP in principe geen bevoegdheid had om op te treden
in gerechtelijke dossiers, maar gezien de Det Pro, welke hiervoor wel verantwoordelijk
was, niet onmiddellijk beschikbaar was in het garnizoen en van tamelijk ver moest
komen, de MP wel verplicht was en het ook door de gerechtelijke autoriteiten
toegelaten was de eerste vaststellingen en de nodige maatregelen te nemen. Van ieder
optreden van de MP patrouille werd een U.M.P. opgesteld.
Om deze voorvallen beter te kunnen beoordelen en gepast te kunnen optreden hadden
de keuronderofficieren van de MP een aangepaste gerechtelijke cursus gevolgd,
gegeven door de Substituten van de Krijgsraad A en B (Neheim en Köln-Marienburg).
Vervolg van deze reeks in onze volgende Klaroen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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VREDESONDERSTEUNENDE OPERATIES
Zoals iedereen weet neemt ons land deel aan talrijke vrede ondersteunende operaties.
Daarom is het wel nuttig om te zien in hoeveel operaties onze Belgische Krijgsmacht
heeft deelgenomen sedert 1992 tot eind 1997. Hieronder kunt U zien hoe de
strijdkrachten waren ontplooid in Bosnië-Herzegovina. Alsook het aantal rollend
materieel dat werd gebruikt. Op het tweede blad zijn dan alle zendingen vermeld over
de ganse wereld.
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Als hij op tijd komt ......................................... is hij een tiran
Als hij wacht op de laatkomers ........................ is hij tolerant
Als hij staat op regelmatige aanwezigheid....
is hij een despoot
Als hij niets zegt ............................................... kan het hem niets schelen
Als hij het woord neemt.................................... wordt hij vervelend
Als hij het woord geeft ................................... maakt hij er zich goedkoop vanaf
Als hij stilte vraagt .......................................... is dat machtsmisbruik
Als hij de boel laat draaien ............................ heeft hij gebrek aan autoriteit!
Als hij vastberaden is ..................................... neemt hij zichzelf teveel au serieu!
Als hij twijfelt ................................................... is hij niet op de hoogt
Als hij ideeën naar voor brengt ........................ is men er tegen
Als hij de keuze laat ........................................ is hij een twijfelaar
Als hij dynamisch is ...................................... is hij prikkelbaar!
Als hij voorzichtig blijft ................................ is hij onbekwaam!
Als hij alles zelf doet ...................................... is hij te pretentieus!
Als hij delegeert .............................................. is hij lui!
Als hij voorkomend is met de dames ............ is hij overdreven beleefd
Als hij het niet is ............................................ dan is hij hoogmoedig
Wat moet hij dan wel zijn ?
Geef hem het geduld van een ezel, de lenigheid van een kat, de fierheid van een leeuw,
de sluwheid van een vos, de kalmte van een sfinx, de kracht van een olifant, de adel van
een paard, de trouw van een hond, het vel van een krokodil en ... een droge lever!
Zoek er nu maar een ....!
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§
Recept om gelukkig te zijn :
Neem een kopje opgeruimdheid
met een lepel goede moed
dagelijks twee lepels
zelfbeheersing
waar je een beetje kalmte in doet
twintig druppels
geest van vreugde
met een poeder levenszoet
en wat balsem van vertroosting
't is een raad als goud zo goed.
Vind je dan in dit receptje
je wens nog niet vervuld
neem dan voor het allerlaatste
nog een pleister van geduld.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

