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De weergoden hadden werkelijk de 20e december uitgekozen om een ijzige
wind te doen blazen over de school en het paradeplein te Zedelgem .
Om 14.45 uur waren de genodigden ter plaatse en stelden de leerlingen zich op
voor de tribunes.
Na de verwelkoming van de ere-genodigden nam de Commandant 2 KSOO Lt
Kol Motmans het bevel van de troepen over.
Na de toespraak van de Schoolcommandant kregen diverse leerlingen een
bijzondere prijs voor de best behaalde resultaten gedurende hun opleiding.
De prijs "Laureaat Lichamelijke Opvoeding en Sport" geschonken door onze
vereniging ging naar Kpl BOO DE DAELE T. Deze prijs werd overhandigd
door ons bestuurslid Dewulf, E.
De muziekkapel van de Marine luisterde deze militaire namiddag op.
Na het defilé was in de warme turnzaal een all-ranks receptie waar een warme
kop koffie zeer welkom was.
Al bij al een zeer geslaagd afscheidsfeest.

DEWULF Etienne.
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-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 gepaste oplossing zullen
trachten te zorgen.
- Donderdag 12 april 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- BINGO
- koffietafel en tombola
- Donderdag 10 mei 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt : "Toerisme in Vlaanderen" - spreker dhr. LANDUYT
minister van Werkaangelegenheid en Toerisme
- koffietafel en tombola
- Donderdag 14 juni 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- BINGO
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 september 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " De EURO " - productie en distributie van deze munt naar de
bevolking toe " door een afgevaardigde van de Nationale Bank
- koffietafel en tombola
Donderdag 11 oktober 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt : " De werking en organisatie van DISTRIGAZ in de haven van
Zeebrugge " door een afgevaardigde van Distrigaz
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 november 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt : " De Intensieve Zorgen " door dhr Oosterlynck, verpleger in
AZ St Jan in Brugge
- koffietafel en tombola

-3- Donderdag 13 december 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " Verzekeringen " de spreker en onderwerp zullen
later medegedeeld worden
- 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 het voorgerecht,
hoofdschotel, nagerecht en koffie. De drank is,niet inbegrepen. Na het eetmaal is er
gelegenheid om te kaarten of het 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 voor deelname
aan het eetmaal. Tel : 059/70 94 09.
Datums van de samenkomsten in het jaar 2001 :
26 maart - 16 april - 07 mei - 28 mei - 18 juni - 30 juli 20 augustus - 10 september - 01 oktober -22 oktober - 12 november 03 december.
3. Koningsdag 2Q01 :
Voor het jaar 2001 is dit feest gepland op 17 november.
4. Dagreizen :
Een reis werd gepland op 24 april naar Lisse - Keukenhof.
Een tweede reis is in voorbereiding meer hierover op latere datum.
5. Planning jaar 2001 :
1 . Ledenvergaderingen :
12 april - 10 mei - 14 juni - 13 september - 11 oktober -08 november - 13
december.
2 . Bestuursvergaderingen :
04 april - 02 mei - 06 juni - 01 augustus - 05 september -03 oktober - 31
oktober - 05 december.
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LEDENVERGADERING VAN 14 DECEMBER 2000.
Op onze laatste ledenvergadering van het jaar en de eeuw waren we met 84
aanwezige leden.
Zoals beloofd tijdens de ledenvergadering was het de heer Majoor Y. VAN
CANT van SID die ons een spreekbeurt zou brengen.
De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord en stelde de spreker
van de dag voor, geen onbekende voor de meeste van ons.
Majoor Y. VAN CANT bracht ons op de hoogte van datgene die ons M.V.L. mee
te kampen heeft.
Het goede nieuws voor SID was dat Televox vanaf het jaar 2001 op elke eerste
weekend van de maand op de regionale zenders zou verschijnen. Ziehier nu de
programmering :

Laat ons hopen dat deze uitzendingen de jonge burgers van ons land zullen aanspreken
om hun toekomst op te bouwen bij de Krijgsmacht. Een Krijgsmacht die steeds ten
dienste heeft gestaan van de bevolking, zowel in oorlogstijd als in vredestijd.
Het minder goede nieuws was dat het leger nog altijd te kampen heeft met een
rekruteringsprobleem. Zo gaan er geruchten rond van een toekenning van een premie
van een half miljoen aan de vrijwilligers die slagen in de basisopleiding met bijkomende
voorwaarde dat ze wel vijf jaar moeten blijven.
Een andere beslissing zou erin bestaan van Onderofficieren tussen de 35 en 45 jaar te
laten afvloeien, weliswaar op vrijwillige basis door het aanbieden van een vertrekpremie
van 1 miljoen frank. Wat er ook van moge zijn, dit heeft onrust verwekt bij de
dienstdoende militairen.

-5Op een bepaald ogenblik werd er ook gesproken over het groot aantal inbraken in
bepaalde steden. Door één der burgemeesters werd de vraag gesteld aan het Ministerie
van Landsverdediging indien het leger niet zou kunnen ten dienste staan van onze eigen
bevolking.
Veel van ons hebben ook reeds de vraag gesteld waarom onze Krijgsmacht de
veiligheid van de bevolking verzekerd op de vreemde. Waarom niet bij ons om orde te
houden.
Majoor VAN CANT werd na zijn toespraak bedankt op de gebruikelijke manier,
waarna hij onder luid applaus ons verliet.
Nog enkele administratieve punten werden afgehandeld en de leden werden eraan
herinnerd dat de nieuwjaarsreceptie voorzien was op 11 januari 2001 .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 11 JANUARI 2001.
Het weer viel mee zodat er dan ook 156 aanwezigen gekomen waren voor onze
Nieuwjaarsreceptie.
De voorzitter wenste in naam van het bestuur iedereen een gelukkig jaar 2001 toe.
Het administratief gedeelte van de vergadering werd kort gehouden om de
danslustige de gelegenheid te geven de dansvloer zo snel mogelijk te bezetten.
Uit Tenerife nog het volgend nieuws van onze F. Puystiens en dame :
" Wij wensen aan alle vrienden, op deze gezellige nieuwjaarsreceptie een behouden
vaart met een gunstige bries voor het komend jaar 2001". U toegewenst door Clara en
Frans.
De ontspanningsnamiddag werd verder geleid door onze feestleider John Verpoucke die
de aanwezigen nog eerst inlichte over de dagreis op 24 april aanstaande, reis naar LisseKeukenhof.
Er heerste zoals altijd een goede sfeer dank zij de prachtige muziek. Voor de tombola
werd gezorgd door de echtgenoten Cuypers. De prijzen werden ter hand aan de
winnaars bezorgd door de bestuursleden Verbandt, Verpoucke, Cuypers en dames.
Rond 17.00 uur werden de sandwiches met drankje opgediend.
Rond 19.00 uur werd de dansvloer verlaten door de laatste dansers.
Wij mogen terugblikken op een gezellige namiddag onder goede vrienden. Met dan aan
allen voor Uw aanwezigheid. Moge het zo nog vele jaren duren.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 08 FEBRUARI 2001.
92 leden waren aanwezig op deze ledenvergadering. De vergadering werd
geopend door de voorzitter met een welkomstwoord waar daarop één minuut
stilte volgde voor de overledenen.
De spreker van de dag was de heer Van der Cruyssen, lid van onze vereniging
en oud-burgemeester van Koekelare. De spreekbeurt zelf ging over
wetenswaardigheden en rare dingen.
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uur of drie, vier bezig te houden, maar dat hij van het bestuur maar slechts één
kreeg om te spreken.
Daarop begon een zeer uitvoerig en merkwaardig betoog veel te lang om allemaal
op te noemen maar we laten niet na toch enkele rare dingen te vermelden :
Duif : symbool van de vrede. Ark van Noë, de duif kwam terug met een maretak in zijn
bek.
Malaria : mal air, moerasdampen met de moerasmug.
Van katoen geven : petroleumlamp met wieken, hoe hoger de wieken hoe meer licht.
Opdienen met de hand op de rug: maakt het onmogelijk om met de tweede hand gif te
gebruiken.
Nagels groeien rapper aan de werkhand. 15% zijn linkshandig.
Paard ruiterstandbeeld : twee poten omhoog: gestorven op het slagveld
een poot omhoog : gestorven nadien.
Mier : kan tot 50 maal zijn gewicht dragen.
Werelddelen : er zijn er 6, de Antartica is er bijgekomen namelijk de Zuidpool die
bestaat uit rots en grond.
Thanks giving day : komt van de maiskweek tussen 1600 en 1700.
1609 was er een zeer rijkelijke oogst.
Salaire : komt van Salz : betaling gebeurde vroeger onder vorm van zout.
Klinkende munt : van geldstukken op marmeren vloer.
Soaps : begin van de jaren 60 : uitzending werden overdag gegeven met reclame van
zeepproducten.
Hij kon alzo nog uren doorgaan, maar we denken wel dat we op dit uurtje het een en
ander hebben bijgeleerd.
Met een hartelijk applaus en het traditionele geschenk nam de spreker afscheid van ons.
Daarop volgen de administratieve formaliteiten. Onze feestleiders deelde stencils uit in
verband met de geplande reis op 24 april aanstaande naar Lisse - Keukenhof. Hij vroeg
vooral de inschrijvingsdatum te respecteren want de bus vol is vol.
Daarna was het tijd voor de koffie terwijl de loten voor de tombola aan de man en
vrouw werden gebracht. De tombola verliep zoals steeds vlot zodat rond 17.00 uur
iedereen tevreden huiswaarts keerde.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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ADAM EN EVA
Adam staart heel lang naar de
zojuist geschapen Eva.
Tenslotte overweegt hij :
" Mm, helemaal niet slecht, maar ik mag doodvallen
als ik wist waarvoor je zoiets zou kunnen gebruiken.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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-7JAARVERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN
DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 2000

Traditie getrouw brengt de secretaris van onze Maatschappij U een
overzicht van de werking ervan gedurende het voorbije jaar.
Dit gebeurt tijdens de statutaire vergadering van 08 maart 2001.
In 2000 waren er 10 ledenvergaderingen, 17 etentjes, 2 dagreizen en diverse andere
activiteiten.
Op 13 januari waren we ondanks de griepepidemie met 158 aanwezig op deze
nieuwjaarsreceptie, die een gezellige dansnamiddag is geworden. 10 februari waren
er 110 leden tegenwoordig om naar de voordracht te luisteren van de heer i.r. Peter
De Wolf. Hij sprak ons over de kustverdediging van de stad Oostende.
Onze statutaire vergadering ging door op 09 maart. Verkiezing van de oude en tevens
nieuwe bestuursleden confr. VAN LOOCKE - VERPOUCKE -en SOMERS leverde
geen enkel probleem. De spreker van deze vergadering was de heer i.r.
VANDEWALLE, die ons onderhield over de toekomst van de Belgische Spoorwegen.
106 leden waren present.
Op de ledenvergadering in april waren we met 104 leden om te luisteren naar onze
spreker de heer LABENS, schepen van de stad Oostende.' Hij sprak ons over de
groendienst en het groen aspekt in de stad Oostende. Met 81 leden waren we op 11 mei.
De spreker was ditmaal de heer VANRUSSELT, adviseur bij de Algemene directie van
de Civiele Bescherming. Hij sprak ons over de algemene organisatie van deze dienst. In
juni verwelkomde de voorzitter 89 leden op de vergadering. Vandaag stond er ter
afwisseling geen spreker op het programma maar wel het Bingospel.
Ondanks de blokkades van de wegen waren er toch nog 78 leden opgekomen. Onze
spreker was deze maal de heer Geneesheer Kolonel b.d. PLOVIE H. Hij sprak ons over
zijn ervaringen in medisch verband van zijn verblijf in Kosovo. Deze vergadering had
plaats op 14 september. Met 84 leden waren we opgekomen op 12 oktober naar deze
ledenvergadering die wel anders verliep dan gepland. Wegens onvoorziene
omstandigheden kon de heer Majoor VAN CANT niet aanwezig zijn, maar zou dan wel
komen in de maand december. We hielden dan maar een Bingo die voorzien was in de
maand december.
09 november waren er 75 leden tegenwoordig. Onze spreker was de heer
DUCHESNET, verzekeringsagent bij de verzekering RVS. Het onderwerp vandaag
was de brandverzekering.
14 december was de laatste vergadering van het jaar en van deze eeuw. We waren met
84 leden present. De spreker was dan eindelijk de heer Majoor VAN CANT. Zijn
onderwerp was eenvoudig hij bracht ons op de hoogte van datgene waar het M.V.L.
mee te kampen heeft. Er was wel een goede opkomst dit jaar maar absoluut geen record
met een gemiddelde van 96,9 lagen we onder het gemiddelde van de voorgaande jaren.
Misschien dit jaar beter. De andere activiteiten :
We beginnen met Koningsdag. Het werd een succes met een deelname van 160
deelnemers. Onze feestleider en zijn dame werden in de bloemetjes gezet voor hun
inzet in deze vereniging. 8 leden kregen hun onderscheiding. Er waren delegaties uit
Brussel, Kortrijk, Hasselt en Antwerpen .
Onze eerste dagreis had plaats op 25 april. Na enige haperingen met de bus verliep de
reis vlot tot in Gent. In de voormiddag was er een bezoek aan de haven van Gent. Na het
middagmaal werden de Gentse Floraliën bezocht. Al bij al een geslaagde reis.
Op 03 oktober was de volgende dagreis aan de beurt deze maal richting Antwerpen. Met
een bezoek aan het scheepsvaartmuseum en een middagmaal in het

- 8 Zeemanshuis werd de dag besloten met een rondleiding in het Provinciehuis.
De prijs voor de beste leerling Lichamelijke Opvoeding en Sport ging dit jaar naar Kpl
BOO DE DAELE. Op 20 december werd de prijs overhandigd door confr. DEWULF E.
Aan de laureaat van 1999 boden wij op 13 maart een lunch aan, samen met de
Schoolcommandant en Korps-adjudant.
Op de vergaderingen van het Federaal Bestuur, zijn de voorzitter en de penningmeester
of een bestuurslid, steeds aanwezig. Op alle vaderlandslievende plechtigheden van het
VOSVAMO, zijn de voorzitter, vaandeldrager en bestuurs-delegatie aanwezig. De
voorzitter gaat, meestal vergezeld van de vaandeldrager, naar de vergaderingen van het
VOSVAMO.
Het tijdschrift "DE KLAROEN" verscheen in 2000 om de drie maanden, de secretaris
kon rekenen op het bestuur om ons tijdschrift zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
In het jaar 2000 kregen we er 9 nieuwe leden bij, allen gewezen onderofficieren van de
Krijgsmacht : 1 van de marine en 8 van de landmacht :
januari : THOMAS Gustaaf
juli : PHILIPS Michel
PEETERS Jan
oktober : BUYSE Walter
DEBREE Nico
BAELEN Roger
maart : TETAERT Etienne
november : VERSTRAETEN Joost
mei : CASTERMANS Marcel
Wij kenden het verlies wegens overlijden van volgende leden :
Jean DECROCK overleden op 17 april 2000. Raoul MARCHAND overleden op
18 oktober 2000.
René LEBEGUE overleden op 26 oktober 2000.
Roger ZANDERS overleden op 02 november 2000.
Onze gelden zijn zoals steeds in de goede handen van onze penningmeester Theo
DEHAEMERS. Van hem krijgt U nu een overzicht van de toestand van de kas.
Dank voor Uw aandacht.
(Zoals voorgelezen op de statutaire vergadering van donderdag 08 maart 2001 door de
secretaris) .
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GOUDKORREL
Staar je niet blind op roem en een
in je levenstijd.
Je neemt daarvan zo weinig mee,
straks naar de eeuwigheid.
Want wat betekent wereldroem ?
Een vreugde slechts voor kort,
omdat al wat des werelds is
zo gauw vergeten is ....
Maar wat de mens door liefde oogst,
blijft altijd even groot.
Dat wordt in 't hart nooit uitgewist,
zelfs ook niet na de dood.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§

-10IN MEMORIAM
Wij vernamen het overlijden op 06 januari 2001 van mevrouw Irma MELIS , weduwe
van de heer Robert COENYE .
De overledene is de moeder van ons bestuurslid Jacques en Diane SOMERS COENYE.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Wij vernamen het overlijden op 15 januari 2001 van mevrouw Kathilde JANSSENS
echtgenote van de heer Petrus VAN DEN BRANDEN., lid van onze vereniging.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Wij bieden hen en de familie, namens de voorzitter, het bestuur en de leden, onze
deelneming aan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

In memoriam
Meer dan 80 jaar is verstreken, maar
het feest van de wapenstilstand blijft.
In de landen van de
Commonwealth versieren
De militairen, gedurende de dagen
die deze herdenkingsdag
voorafgaan, hun muts met een
klaproos. De legende zegt dat in de
velden van Vlaanderen elk van deze bloemen
staat voor de dood van één soldaat. Het gedicht van
John McCrae 'In Flanders Fields geniet een
wereldwijde reputatie. In België wordt vaak
herinnerd aan het beeld van de strijders van de
Ijzer. De mensen weten echter weinig over het
verzet. De intensiteit van de clandestiene strijd
russen L914 en 191 S moet niet onderdoen voor de
strijd van de volgende generatie tussen 1940 en
1944. Het verzet was ook een vrouwelijke
aangelegenheid. Waren de meest bekende niet
Gabnelle Petit en Edith Cavell (foto links).' Deze
Britse verpleegster kwam op het einde van 1906 in
ons land aan om de eerste Belgische verpleegsterschool re leiden die het jaar daarop zou
openen. Zij ging in op een vraag van dokter
Antionne Depage. Hij zou een doorslag

gevende rol spelen in de
ontwikkeling van onze militaire
medische dienst tijdens de Grote
Oorlog. Gedurende de dagen na de
invasie van ons land verzorgt
Edith Cavell in het geheim
gekwetste geallieerde soldaten. Daarna
helpt zij hen om zich bij de bevriende
linies te voegen. Zeer snel echter begint de
bezetter haar te verdenken. De Duitsers
houden haar aan en beschuldigen haar van
spionage en van hulp aan de vijand. Op 12
oktober 1915 wordt zij gefusilleerd. Nog
niet zo lang geleden stond mevrouw
Catherine Andersen-Depage, de
kleindochter van de dokter, in voor de
bewaring van voorwerpen die het bezit waren
geweest van Edith Cavell. Daarnaast
bewaarde z i j ook heel wat archieven over
haar. Op 21 september en 12 okrober 2000
keerden deze kostbare relikwieën naar
Groot-Britanmë terug waar zij aan het Royal
London Hospital en aan het Imperial War
Museum werden overhandigd.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

-11 HASSELT 19 NOVEMBER 2000.
Datum op dewelke de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht te Hasselt haar feest van Koningsdag vierde.
Daags na ons banket te Oostende vertrokken enkele bestuursleden met dames reeds
vroeg in de morgen richting Hasselt. Het programma was als volgt :
- 11.00 uur Eucharistieviering in de Baseliek.
- 12.15 uur Ontvangst en receptie in de zaal "Lunch Corner".
- 13.15 uur Toast op de Koning met aansluitend feestmaal
- 16.30 uur Gezellig samenzijn met DJ.
- 20.00 uur Kaasschotel met brood en boter.
- 22.30 uur Einde .
Wij wensen de voorzitter en de volledige ploeg medewerkers te danken en onze
waardering te uiten voor de prachtige feesttafel en de warme menselijke manier waarop
wij op 19 november 2000 in jullie midden werden ontvangen.
Rond 19-00 uur namen wij afscheid van onze collega's uit Hasselt.
§§§§§§§§§§§§§§§
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Cp 18 november 2000 had ons feest ter gelegenheid van Koningsdag plaats ter
gelegenheid daarvan werden een paar leden van ons in de bloemetjes gezet door het
uitreiken van de medaille van onderofficier. Hieronder dan ook de foto van deze
gelukkigen.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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CULI VOORNEMENS
VOOR
bent.
DE GAST

DE BEDIENING
• Kom niet om de vijf minuten
vragen of alles 'naar wens' is.
• 'Heeft het gesmaakt?' zou u
kunnen afwisselen met 'Mag ik
afruimen', of 'Voldoende?'.
• Neem de orders zodanig op
dat ze later aan tafel niet
ontrafeld hoeven te worden.
• Roddel niet.
• Vertel geen Goeie Moppen
aan tafel.
• Schenk wijn in een zodanig
tempo bij, dat een 'tweetje' de
hele maaltijd met één fles toe
kan.
• Laat nooit merken dat u
meer van wijn weet dan de
opschepper die Baron de L bij
zijn hertfilet wil.
• Evenmin verschiet u van
kleur als iemand een lepel wil
om „die vervelende belletjes"
uit de Dom Perignon te slaan.
• En de man die dat op zijn
kreeft wenst, reikt u met een
stalen gezicht de ketchup aan.
• Vraag als u de hoofdschotel
afruimt nooit meteen (met de
vuile borden nog in de hand)
of er een dessert gewenst is.
Dat jaagt vreselijk op. Doe 't
een ronde later.
• Bedenk eens een reden
waarom u altijd na het
hoofdgerecht het peper- en
zoutstel van tafel haalt. Bang
dat het over de crème-brülée
gaat?
• En waarom er dikwijls zo'n
onzinnig glaasje kraanwater
bij de koffie wordt geserveerd.
• Lach vriendelijk naar de
gasten. Vooral als hun
kinderen jengelen en met hun
snotneuzen boven uw damast
hangen.
DE RESTAURATEUR
• Als u knabbelolijfjes

serveert, zorg dan dat ze niet
bremzout zijn, anders proeft
niemand meer iets van het
diner erna.
• Als u roomboter op tafel zet.
zou u er best een mes naast
kunnen leggen. En wat brood.
• Laat uw kaart eens nalezen
door een taalkundige. Tip:
betaal hem per opdracht, niet
per spel fout in uw Frans,
Engels en Nederlands.
• Niet elk stukje vis hoeft €45
te kosten.
• Breng niet alles in rekening.
Een glaasje water voor een
aspirientje zou van het huis
kunnen zijn.
• Vrouwen willen tijdens hun
lange zit bij u weleens de
benen over elkaar slaan.
Zorg ervoor dat uw tafels dat
toelaten.
• Zet die rotmuziek eens zachter. De hele avond 'De
Moldau' op een panfluit is
funest voor de darmflora.
• U weet het nog steeds niet,
maar ook vrouwen zijn in staat
wijn te keuren. En blinde
kaarten horen nu toch echt in
het museum.
• Evenmin weg te branden: de
open pepermuntschalen waar
elke avond iedereen, na de afscheidsplas, in graait. Heus,
er bestaan verpakte snoepjes.
Leer uw personeel de route
naar uw zaak glashelder uit te
leggen.
• 'Spooms' zijn wijn-killers.
• Niet leuk doen op de kaart.
Proza als 'De visjes doken
juichend in de olijfolie' en 'Het
sprookjeshuwelijk van gans en
zalm' is gênant.
• In sneltrein vaart wijn laten
bijschenken is zinloos: de
klanten nemen toch niet wéér
zo’n dure fles en vermoedelijk
komen ze nooit meer terug.

• De prijs van water hoeft na
tuurlijk niet, net als die van
wijn, drie keer'over de kop'.
• Laat personeelsleden de
toilet ten regelmatig controleren. Vervelend, maar
iemand moet het doen.
• Kunnen ze meteen van de
nood een deugd maken en
wat deodorant op doen.
• Kinderen zijn ongelooflijk gezellig in uw zaak.
• Blijf lachen, ook als gasten
uw pijngrens hebben
overschreden.
DE KOK
• Eet 'ns een keer zélf van uw
schotels.
• Wat dacht u van verse groen
ten?
• Wanneer sterft die vreselijke
ijsbergsla nu 'ns uit?
• Opgewarmde fabrieksaardappelsoesjes zijn niet lekker.
Probeer eens puree van zelf
gekookte aardappels.
• Zo'n frutsel alfalfa, meestal
in combinatie met dressingloze eikenbladsla, oogt (en
smaakt) als het visitekaartje
van een amateurkok
• U bent dat natuurlijk niet,
maar u laadt wel de
verdenking op u als u zo'n
garnituur óók nog eens
aanvult met een doorgesneden cherrytomaatje, een
takje aalbes en een half plakje
sinaasappel.
• Warm eten moet warm zijn.
Laat het dus niet afkoelen
terwijl u er een kunstwerkje
omheen aan het boetseren
bent.
• Maar ook niet zo warm
(magnetron!) dat de gast nog
dagen blaren op zijn tong
heeft.
• Lach, als u niet in de keuken

• Kom op tijd. En bel indien
nodig die gereserveerde tafel
af. Anders zit de restaurateur
de hele avond met een lege
plek.
• Onthou wat u bestelt.
• De hele zaak ergert zich aan
uw rinkelende GSM.
• Besef dat u tafelende ouders
die wél een oppas huurden
dubbel dupeert met die
rondrennen de kinderen van u.
• Begin niet eerder te eten dan
de rest van uw tafel en ga na
afloop niet dwars op uw stoel
zitten.
• Maak geen ruzie met uw
partner. Ook niet als dat nodig
is
• Als u wilt roken, kijk dan om
u heen of u wellicht omringd
bent door niet-rokers.
• Word niet dronken. Of doe
het langzaam, en met beleid.
• Een joggingbroek doet het
leuk... in een sportkantine.
• Als er iets mis is met het
eten is de kok de dader, niet
de bediende.
• Als u dieetwensen hebt,
meld dat dan bij de
reservering. Niet op
zaterdagavond terwijl het
pièce op tafel komt.
• Mevrouw, kies een parfum
dat niet urenlang het bouquet
van de wijnen op de
omringende tafeltjes vernietigt.
• Meneer, steek pas een
sigaar op als u zeker weet dat
uw omgeving klaar is met
eten.
• En ook u: lach tegen
iedereen.
U bent tenslotte UIT.
.
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Marinemuseum in Den Helder

Schepen op het droge
Nederlanders en de zee, het blijft een
hechte relatie. Hoe kan je anders
verklaren dat sinds 19ó2 al meer dan
anderhalf miljoen bezoekers een
kijkje namen in het Marinemuseum in
Den Helder? En terecht. Op een
bijzonder aangename, actieve én
kindvriendelijke manier ontdek je 500
jaar maritieme geschiedenis.

Jaarlijks vertoeven nogal wat
Belgen in en rond Den Helder. Niet
enkel militairen, die voor korte of
lange tijd naar de marinebasis
trekken. Nee, in Den Helder neem
je ook de ferry naar Texel, het
sympathieke eilandje waar elke
fietser zich thuis voelt. En welk
museum bevindt zich op een
steenworp van de inschepingsplaats?
Juist, het Marinemuseum.
De kern van het museum is
ondergebracht in een - hoe kan het
ook anders - leuk historisch pand, net
naast de haven. In verschillende
kleine zaaltjes, verspreid over twee
verdiepingen, gaat de geschiedenis
van de Nederlandse marine, vanaf
1814 koninklijk toen Nederland een
koninkrijk werd, aan je voorbij.
Hiervoor zorgen gedetailleerde
scheepsmodellen, enterbijlen en

In de zomer van ’94 kreeg het
museum de Tonijn een
onderzeeboot van de
potvisklasse die tussen 1966
en 1991 operationeel was.

eresabels,
handgeschreven
herinneringen, persoonlijke bezittingen, epauletten en onderscheidingen, uniformen, noem
maar op. Elke zeeheld heeft wel zijn
hoekje. Om het bij twee te houden:
Michel de Ruyter, de triomfator in
vele zeeslagen, en de onnavolgbare
schout-bijnacht Karel Doorman,
die in 1942 na zijn schreeuw all
ships follow me de Japanse vloot tegemoet voer in de Javazee.
Tonijn en potvis
De trots van het museum ligt echter
naast de deur: het ram-schip
Schorpioen (bouwjaar 1868), de
mijnenveger
Abraham
Crijnssen
(1936) en de onderzeeboot Tonijn
(1966). Vooral het overlevingsverhaal
van de Crijnssen, sinds 1937 in het
voormalige Nederlands Oost-Indiê
gestationeerd, is indrukwekkend. Bij

het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog ontsnapte de mijnenveger op spectaculaire wijze aan
de
Japanse
invasiemacht.
Gecamoufleerd als tropisch eiland
voer het schip vanuit Soerabaja tussen
de vijandelijke linies door naar
Australië. Van daaruit bleef het tot
het einde van de oorlog patrouilles
uitvoeren en konvooien begeleiden.
In de zomer van '94 kreeg het
museum de Tonijn, een onder
zeeboot van de Potvisklasse die
tussen 1966 en 1991 operationeel
was. De S805 liep op 14 juni
'65 van stapel in Schiedam. Jongeren
geraken niet uitgekeken op het
wonderbaarlijke
interieur
van de sub, ouderen die trachten om
hun kroost te volgen, zullen meer
dan eens hun hoofd stoten tegen
een
deuropening,
buis, plafond, leiding,...Q

-14REGERING WERKT MET TWEE MATEN EN GEWICHTEN

MILITAIR GOEDKOPER DAN
POLITIEMAN
Waarom heeft onze regering geen geld meer voor defensie? Het antwoord op deze vraag ligt voor de hand. Als u
nagaat wat de politiehervorming de laatste paar maanden al aan vadertje staat gekost heeft, en de komende
jaren nog zal kosten, dan begrijpt u meteen hoe het komt dat er geen ruimte meer overblijft voor andere
projecten. Het leger wordt dus nog maar eens stiefmoederlijk behandeld. Maar moeten we ons daar zomaar bij
neerleggen? Is het normaal dat een politieman veel meer verdient dan een militair? En hoeveel meer is dat dan?
Patrick Boone maakt de vergelijking en geeft daarbij een Woordje uitleg.

Het verschil tussen een politieman
en een militair voel je aan zijn
portefeuille. Voor de rest is er
weinig onderscheid: elk van hen
draagt een uniform; ze staan
allebei in voor de veiligheid van de
bevolking; ze worden beiden
ingezet wanneer er zich een ramp
voordoet, en in een aantal gevallen
zitten ze zelfs samen in de combi
om hetzelfde werk te doen. Hoe
komt het dan toch dat de ene veel
meer verdient dan de ander? "Dat is
allemaal het gevolg van de
politiehervorming", begint Patrick
Boone uit te leggen.
WEDDESCHALEN

"Vroeger was het verschil in wedde
tussen een rijkswachter en een militair
eerder beperkt. Maar toen de politie
en de Rijkswacht zijn samengesmolten tot een geïntegreerde
politiemacht is er een onevenwicht
ontstaan met het leger. Terwijl het
loon van de militair hetzelfde bleef,
ging de man in het blauw meer
verdienen. De barema's werden fors
opgetrokken. Het verschil leest u af
op de pagina hiernaast. Ik heb
getracht om mensen met een
vergelijkbare graad tegenover elkaar
te plaatsen." De cijfers spreken voor

zich. Wie de weddeschalen naast
elkaar legt, merkt een enorm verschil.
Maar dat is lang niet alles. "Bovenop
zijn maandelijks salaris krijgt elke
politieman, die aan het hoofd van
pakweg 75 mensen staat, nog een fikse
vergoeding voor de uitoefening van zijn
mandaat. Zoiets kennen we bij de
krijgsmacht niet. En daarnaast is er ook
de ongelijke behandeling voor wat de
extra vergoedingen betreft. Een militair
krijgt voor zijn weekendprestaties
slechts een forfaitair bedrag van een
paar honderd frank voor een minimale
werkduur van vier uren, terwijl een politieman aanzienlijk meer per uur betaald
wordt. En ook qua tweetaligheidtoelage
is er een enorm verschil. Om maar enkele voorbeelden te geven", zucht een
ontgoochelde Patrick Boone, die vindt
dat er dringend verandering moet
komen in deze situatie. Want wie wil er
onder deze omstandigheden nog bij het
leger komen? "Straks zitten we opgescheept met tweederangs personeel.
Want u moet niet vergeten dat we allemaal in dezelfde vijver vissen als het
erop aankomt om nieuwe mensen te
vinden. We hebben nu al een tekort van
1800
vrijwilligers.
En
die
achterstand zal alleen nog groter
worden, zolang de politiediensten
worden
bevoordeeld."
Want

volgens Patrick Boone kiezen
jonge mensen in de meeste
gevallen voor het geld.

ONGELIJKE STRIJD
"En wat dat betreft zitten ze veel
beter bij de geïntegreerde politie.
Want daar worden ze niet alleen
beter betaald;
hun financiële
loopbaan is er ook zo -opgebouwd
dat ze aanzienlijk sneller opslag
krijgen. Waardoor ze eerder dan de
militairen hun maximum loon
kunnen opstrijken", verduidelijkt
Patrick Boone, die er tenslotte nog
aan toevoegt dat ook de afstand
tussen de woon- en werkplaats in
het nadeel van de krijgsmacht
speelt. "Want bij het leger zijn er
maar een paar kwartieren over het
hele land verdeeld. Waardoor
iemand uit leper bijvoorbeeld naar
Leopoldsburg
moet
verhuizen.
Terwijl de concurrentie over 196
IPZ's beschikt, waarin ze de
nieuwelingen
kunnen
onderbrengen. Die moet dus nooit zo ver
rijden." Het is en blijft een ongelijke
strijd!
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-16JAARLIJKSE VISSERSMIS - DAG DER ZEELIEDEN.
De voorzitter en bestuursleden van de Federatie der Belgische Zeelieden, hebben de
eer een afvaardiging van uw vereniging, zo mogelijk met vaandel, uit te nodigen tot
het bijwonen van de jaarlijkse plechtige Vissersmis en de daarbij aansluitende Dag
der Zeelieden, die doorgaan op Paasmaandag 16.04/01 om 09.30 uur in de decanale
kerk St Pieter en Paulus te Oostende.
De eucharistieviering wordt gevolgd door een ingetogen grootse bloemenhulde,
opgedragen aan alle op zee gebleven vissers en zeelieden. De gebeden door de E.H.
Aalmoezenier ter Zeevisserij Deamaeght, zijn gewijd aan allen die beroepshalve
hun leven op zee slijten.
Programma : 09.30 uur Plechtige vissersmis.
10.30 uur Vorming van de stoet en opmars naar het monument der
Zeelieden op het Heldenplein
11.00 uur Zegening der aanwezigen. Bloemenhulde en uitvoeren
van de nationale en gewest hymnes.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§
HERDENKING V DAG 1945 - 05 en 06 mei 2001.
Zaterdag 05 mei 2001 :
17.00 uur - Bloemenhulde door de Verenigingen aan hun eigen Gedenkteken.
17.30 uur : Bloemenhulde in de Erehal van het Stadhuis door het Stadsbestuur en het
VOSVAMO . Nadien drink aan geboden door het VOSVAMO.
Zondag 06 mei 2001 :
10.00 uur - Eucharistieviering in de St Petrus en Pauluskerk ter nagedachtenis van de
Gesneuvelden en Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
10.45 uur - Bloemenhulde aan het Stedelijk Monument.
Optocht naar het Wapenplein van de Vaandels en de leden van de
verenigingen begeleid door de Koninklijke Stadsharraonie.
1 1 .00 uur - Defilé
Groet aan de Vlaggen van de Geallieerden Landen op het
Wapenplein.
Schouwing van de deelnemers.
11.30 uur - Receptie in het Feestpaleis aangeboden door het Stadsbestuur. Gelegenheid
s toespraken.
§§§§§§§§§§§§§§§§
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Adresverandering ;
Onze feestleider VERPOUCKE John is verhuisd zijn nieuw adres is nu
Nieuwpoortsesteenweg 571 B3/2.
§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§

