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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
EX-ONDEROFFICIEREN
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AFDELING OOSTENDE.
59ste UITGAVE
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HET JAAR VAN DE VRIJWILLIGER.

Op de statutaire vergadering van maart jongstleden vond ik de tijd rijp om mij als
kandidaat bestuurslid naar voor te brengen. Ik was al meer dan een jaar bezig met de
gedachte of ik mij kandidaat zou stellen of niet en nu het jaar 2001 uitgeroepen werd
tot het jaar van de vrijwillger was het voor mij de gelegenheid om mijn eigen vraag
te kunnen beantwoorden.
Dan heb ik mijn kandidatuur overgemaakt aan de Voorzitter van onze vereniging. Het
was misschien voor velen een verassing toen de voorzitter mijn naam naar voor bracht,
maar ik merkte tot ieders voldoening dat dit gunstig overkwam en ik alzo werd
aanvaard.
Het is met plezier dat ik mijn functie als bestuurslid zal opnemen, want ik stelde vast dat
het huidig bestuur "die schitterend werk levert en nog steeds" stilaan de hoge leeftijd
begint door te wegen, en om een vereniging zoals die van de Ex-Onderofficieren met
bepaalde doelstellingen in leven te houden moet men toch jongere krachten de kans
geven en waarvoor mijn dank.
Het zou toch spijtig zijn dat onze toffe vereniging zou ter ziele gaan door gebrek aan
opvolging en daarom wil ik mijn beste paard van stal halen om de vriendschap en de
genegenheid verder te laten groeien en bloeien.
Voor de leden die straks met verlof vertrekken wens ik veel zon en warmte en geniet
ervan met volle teugen want als je terugkeert heb je weeral geen tijd of anders gezegd
hoe ouder men wordt hoe sneller de tijd vooruit gaat, dat is zo de tendens heden ten
"dage bij "de senioren.
Een nieuw bestuurslid.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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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 juni, juli en augustus om 14.30 uur.
De bijeenkomsten gaan door in ons lokaal gelegen in het Maria-Hendrikapark : "
Het Koningin-nehof". 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 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
- Donderdag 13 december 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " De Verzekeringen " de spreker en onderwerp zullen later
medegedeeld worden
- koffietafel en tombola
- Donderdag 10 januari 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter - nieuwjaarswensen
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
- speciale tombola
- Donderdag 14 februari 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslage en mededelingen
- spreekbeurt door Geneesheer Kolonel b.d. PLOVIE onderwerp " Eerste vlucht
Brüssel-Leopoldstad in 1925 door E. Thieffry".
- koffietafel en tombola

-3- Donderdag 14 maart 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " De historie van het bier " - door dhr. De Brabander
lid van onze vereniging
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 april 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " Het nut van het Provinciaal Commando West-Vlaanderen en
zijn rampenplan " - door dhr. Majoor Reynders
- koffietafel en tombola
- Donderdag 09 mei 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Bingo
- 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 -11,15 EURO per persoon. 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 . :
30 juli - 20 augustus - 10 september - 01 oktober - 22 oktober -12 november - 03
december.
3. Koningsdag 2001 :
Voor het jaar 2001 is dit feest gepland op 17 november.
4. Dagreizen :
Er is een tweede reis gepland op dinsdag 25 september naar Gent en
Adegem. Zie verder in de Klaroen.
5. Planning jaar 2001 - 2002 :
1 . Ledenvergaderingen :
2001: 13 september - 11 oktober - 08 november - 13 december.
2002: 10 januari - 14 februari - 14 maart - 11 april - 09 mei - 12 september - 10
oktober - 14 november - 12 december.
2. Bestuursvergaderingen :
2001 : 01 augustus - 05 september - 03 oktober - 31 oktober 05 december.
2002 : 02 januari - 06 februari - 06 maart - 03 april - 08 mei – 05 juni - 07
augustus - 04 september - 02 oktober – 06 november -04 december.
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LEDENVERGADERING 08 MAART 2001 .
Op deze ledenvergadering waren er 99 leden opgekomen, de honderste had zich
zeker ergens verborgen. De vergadering werd zoals gewoonlijk geopend door de
voorzitter met een welkomstwoord en daarop één minuut stilte voor de overledenen.
De spreker van de dag ons voorgesteld door John, was de heer Walter FALLEYN,
Public Relations van de ZBM. Hij zou ons spreken over de haven van Zeebrugge.
Hij begon met de historiek van de haven die ongeveer 100 jaar oud is, begin 20ste eeuw
was het Baron De Mare, die een verbinding van Brugge naar zee verwezenlijkte, de
naam van heden is het huidige Bouwdewijn-kanaal. In 1907 was de inhuldiging door
Koning Leopold II. Gedurende de twee wereldoorlogen was Zeebrugge vooral de
uitvaartbasis van de troepen.
In de jaren 60 zijn ze begonnen met uitbouwen en verdiepen om toegang te verlenen
voor grotere schepen. Via een luchtfoto konden we de huidige stand van zaken zien.
Een kleine panne met de moderne techniek van het vertonen van dia's kon onze spreker
niet uit het lood slaan.
Hij vervolgede met de beschrijving van de voornaamste trafieken die in de haven
aanwezig zijn : RORO : vracht - nieuwe auto's - passagiers -papier enz. Containers Conventionele ladingen alsook de Cruises met 34 schepen vorig jaar en dit jaar worden
er 45 schepen verwacht. De gasterminal komende uit Algerije levert ons vloeibaar gas
met een hoeveelheid van 3.500.00 ton per jaar en dit met ondergrondse leidingen. Ook
de toekomst van Zeebrugge is veelbelovend met nieuwe vestigingen zoals de Toyota
terminal, belangstelling van Suzuki en andere. De containerschepen worden steeds
groter met het grootste schip op dit ogenblik de LT Ursula met een lengte van 284,5
meter. Er word ook gedacht aan distributiecentra 's met bv. -auto's of call, een verdeling
naar buitenland over zee. Er zijn nog talrijke plannen voorzien in Zeebrugge maar de
tijd van de spreker was ver om.
Onze feestleider nam dan ook het woord met een dank aan de spreker en het
overhandigen van het geschenk. Met een hartelijk applaus nam deze laatste dan ook
afscheid van ons.
Daarna was het de beurt aan onze statutaire vergadering die nu eenmaal per jaar moet
plaats vinden. Het jaarverslag werd dan voorgelezen door de secretaris met daarop de
financiële situatie gebracht door onze penningmeester. De beide verslagen werden dan
ook goedgekeurd. Een laatste puntje aan de orde was het herkiezen van een gedeelte
van het bestuur, er waren 5 leden herkiesbaar en er was een nieuwe kandidaat de heer
Kimpe, P. Door aanpassing van de statuten werden de zes leden verkozen of herkozen.
Het bestuur omvat nu 13 leden.
Nu was het langzaam tijd voor de koffiepauze waar intussen de loten werden verkocht
voor tombola. Deze laatste verliep weer vlot zodat iedereen weer voldaan huiswaarts
kon keren na deze lange vergadering.
§§§§§§§§§§§§§§§§$§§
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LEDENVERGADERING VAN 12 APRIL 2001.
Stipt om 14.30 uur werden er 90 leden verwelkomt door de ondervoorzitter, die deze
vergadering ging leiden wegens de afwezigheid van onze voorzitter.
De vergadering werd geopend met één minuut stilte ter nagedachtenis van onze
overleden leden.

-5Vervolgens ging men over naar de administratieve formaliteiten. Vandaag is er een
Bingo voorzien, de secretaris gaf tekst en uitleg waarom. Er werd getracht een
spreekbeurt in te lassen over onze pensioenen, maar dit mislukte door een weigerachtige
houding vanuit de verantwoordelijken in Brussel. Meer hierover in deze Klaroen. Op 10
mei was er een spreekbeurt voorzien "Toerisme in Vlaanderen" maar door het belet van
onze minister LANDUYT, en na schrijven door de secretaris word deze spreekbeurt nu
gegeven op'14'juni 2001.
Op 10 mei zal dan een spreekbeurt plaats vanden met als onderwerp "De
begrafenisondernemer" .
Volgende punten werden dan nog vermeld: 16 april Dag der Zeelieden, 24 april onze
dagreis naar Keukenhof, 06 mei viering V-Dag. Er werd dan overgegaan tot de Bingo.
Deze werd dan ook kundig geleid door Fernand, echtgenote en Julien. De prijzen
werden mooi verdeeld. Na dt koffie en de pannenkoeken werd dan de gebruikelijke
tombola gehouden. Na iedereen een veilig huiswaarts te hebben toegewenst werd deze
vergadering afgesloten om 17.15 uur.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 10 MEI 2001.
Er waren slechts 55 leden komen opdagen voor deze ledenvergadering. De reden
hiervoor was ons bekend, het is spijtig vast te stellen dat er geen rekening wordt
gehouden met de geplande ledenvergaderingen. De voorzitter opende de vergadering en
vroeg één minuut stilte voor de overleden leden.
De spreker van de dag werd voorgesteld het was de heer GAUDERIS een
onafhankelijke begrafenisondernemer. Hij begon zijn spreekbeurt met de toestand van
de begrafenisondernemers uit te leggen. Hij zei dat er nog slechts drie onafhankelijke
zijn en dat de anderen zich hebben gegroepeerd onder buitenlandse investeerders.
Eeen begrafenis ondernemer is de man die zonder zich op te dringen er voor instaat
voor de praktische uitvoering en U wegwijs te maken in de doolhof van de
administratie. Hij legde ook de keuze van mogelijkheden zoals muziek, toespraken,
aangepaste teksten enz. De keuze van de uitvaart is ofwel beperkt tot naaste familie
ofwel met genodigden. Er is mogelijkheid tot crematie reeds 70% in Oostende ofwel
een normale begrafenis volgens de familie traditie .
Hij sprak vervolgens nog over de bestemming van de asse, maar ook de keuze van het
begraven. Als laatste puntje behandelde hij nog de verschillende mogelijkheden van de
ceremonie in de kerk of zonder deze laatste. Met een verdiend applaus nam de spreker
zijn traditioneel geschenk in ontvangst.
Bij een gebrek aan een micro beperkte de voorzitter zich tot het geven van enkele korte
mededelingen. De secretaris gaf nog te kennen dat er een stadswandeling met gids zou
plaatsvinden op donderdag 17 mei en dit voor de leden van de Marineclub.
Het was daarna tijd voor de koffie terwijl intussen de loten werden verkocht. De
tombola verliep zoals steeds vlekkeloos, de prijzen werden goed verdeeld zodat rond
17-15 uur iedereen tevreden huiswaarts kon keren met de gedachten reeds bij het
nakend verlof of denkend op de volgende ledenvergadering op 14 juni 2001.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Tarieven van de qrafvergunningen :

Omschrijving

aantal
voor 25 voor 50 kelder
personen
jaar jaar

grond 25 jaar (Stuiverstr )
grond 25 jaar kinderperk

2

15.000 fr.
25.000 fr.
gratis

25.000 fr
gratis

1

1 5.000 fr.

1 5.000 fr.

(enkel bij
verlenging)

(enkel bij
verlenging)

1

15.000 fr

2

40.000 fr.

2
4

40.000 fr.
60.000 fr

kelder 50 jaar

2
4

columbarium : 25 jaar

1
2
3
1
2
3
1

columbarium: 50 jaar

urnenveld :

25 jaar

urnenveld :

50 jaar

Boventallïge asurne
naamplaatje afsluitplaat
nis
bloemenvaasje
foto zwart
foto kleur
naamplaatje muur
toemetselen van vak in
kelder van 2 personen
3 en 4 personen

totaal

1

grond 50 jaar gereglementeerde graven
(enkel Stuiverstraat)
grond 50 jaar

_

steen

2
1
2

25.000 fr.

40.000 fr
60.000 fr

90.000 fr. 1 5.000 fr.
150.000 f r. 1 5.000 fr.
15.000 fr
25.000 fr.
35.000 fr.
30.000 fr.
40.000 fr.
50.000 fr.
15.000 fr.
25.000 fr.
30.000 fr.
40.000 fr.

65.000 fr

s

105.000 f r.
165.000 f r.
15.000 fr
25.000 fr.
35.000 fr.
30.000 fr.
40.000 fr.
50.000 fr.
15.000 fr.
25.000 fr.
30.000 fr.
40.000 fr.
25.000 fr.
2 000 fr.
2 400 fr.
1000 fr.
2000 fr.
3 000 fr.
1x1500 fr
2x1500 fr..

Deze tarieven die hier vermeld worden zijn wel de prijzen die geldig zijn in Oostende.
Maar het geeft toch een idee van de kostprijs die een begrafenis met zich mee brengt.
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DAGREIS naar GENT - ADEGEM.
Dinsdag 25 september 2001.

Het Gravensteen/Le Chateau des Comtes/The Castle of the Counts
Opstapplaatsen : Nr. 1 : Oostende Visserij school J. Bauwens
Nr. 2 : Brugge E40 afrit Loppem (nummer opstapplaats
vermelden bij inschrijving).
DAGINDELING :
08.00 uur : vertrek aan opstapplaats Nr. 1
09.00 uur : bezoek : Het Gravensteen te Gent
Museum voor gerechtsvoorwerpen
11 .15 uur : vertek richting St Hartens Latem : t' Pompierke
12.15 uur : middagmaal : cruditeiten - hesp - frieten (geen dranken)
13.45 uur : vertrek richting Adegem - Maldegem
14.30 uur : bezoek aan : Canada "War Museum" 1940 - 1945
De tweede wereldoorlog in Vlaanderen
17.00 uur : namiddag versnapering : 2 verse pannekoeken - suiker boter - koffie a volonté
18.30 uur : vertrek richting Brugge – Oostende
DEELNAME IN DE KOSTEN : 1150 frank = 28,50 EURO
Inbegrepen : autobus - drinkgeld chauffeur toegangprijs : Gravensteen War museum
middagmaal - pannekoeken
Uiterste datum van inschrijving :
13 SEPTEMBER 2001 . of tot volledige bezetting van de bus Aantal plaatsen : 50
De betaling moet op de rekening van de penningmeester : dhr DEHAEMERS, Theo Nieuwlandstraat 21 - 8400 Oostende Rekeningnummer : 000-0146912-54
Inschrijvingen zijn slechts geldig na storting of contante betaling. Datum van storting is
het enige beslissende criteria bij overboeking.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§
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Keukenhof
LISSE - HOLLAND
Op 24 April 2001 was het weer zover, de eerste jaarlijkse dagreis ging richting
Nederland namelijk naar de Tulpenvelden van Keukenhof bij Lisse.
Stipt om 07.00 uur werd er gestart in Oostende, nog enkele deelnemers oppikken in
Brugge, en met 42 deelnemers kon de lange tocht aangevat worden.
Alles verliep vlot tot bij Haasdonk, waar ons de eerste file van de dag ons een tijdje zoet
hield. Met een kleine vertraging aldus werd de reis voortgezet, er werd een kleine pauze
ingelast nabij de Nederlandse grens. De reis zal van dan af vlot behalve bij de aankomst
in Keukenhof, er waren daar kleine werken zodat we
daar aan onze tweede file toe waren. Gelukkig zijn
we er toch doorgeraakt en rond 11.00 uur waren we
ter plaatse. Het zoek zelf was de moeite waard
ondanks de vele regens van de laatste weken stonden
de bloemen er prachtig bij. Iedereen was vrij tot
16.00 uur, dus tijd genoeg voor iets te eten en te
drinken, maar het zouden geen Nederlanders zijn als
ze de prijzen niet kenden.
Rond 15.45 uur begon het dan te regenen zodat
iedereen vlug op de bus stapte om de terugreis aan te
vatten.
Onze reisleider de John had het idee om een andere
reisroute te nemen in de hoop alzo de files te
vermijden. Ik denk niet dat hij er ooit heeft bij
stilgestaan dat de Nederlanders en vooral dan in De
Haag stoppen met werken tussen 16.00 en 17.00 uur.
Bijgevolg was het stapvoets rijden tot aan de
autobaan om daar te lezen dat er op de autobaan naar
Rotterdam een ellenlange file was. Het was pas de
derde van de dag, de chauffeur zette daarop
aangename muziek zodat iedereen een beetje werd
afgeleid. Eenmaal voorbij Rotterdam ging het vlot tot
aan de Belgische grens waar ons een kleine file te
wachten stond wegens de controle van de douane
voor de MKZ. Eens daar voorbij heeft onze
chauffeur alles gedaan om toch een beetje van de
verloren tijd goed te maken, zodat we tenslotte rond
kwart voor acht in het Pompierke zijn beland. Het
avondmaal heeft iedereen gesmaakt want na zo een
lange dag had iedereen honger en dorst gekregen.
Rond 21.00 uur was het verzamelen -geblazen om de
terugreis aan te vatten. Aldus zijn we dan toch na
deze bewogen reis veilig thuis geraakt dank zij onze
reisleider en het kunstwerk van onze chauffeur.
Uw secretaris

-9IN MEMORIUM
Onze vereniging heeft een zeer trouw lid en
goede vriend verloren. De Heer Willy KOOY
, ook Ere-Ambtenaar bij de Verenigde Naties
(UNO) en oudstrijder 1940-1945, was steeds
tot enkele jaren geleden aanwezig op al onze
etentjes en ledenvergaderingen. In de jaren
1986, 1987 en 1991 was hij een van onze
gastsprekers.
De vrijzinnige afscheidsplechtigheid werd
gehouden op donderdag 10 mei 2001 te
Oostende. Ons bestuur was aanwezig, om een
laatste groet te brengen. Nogmaals, in naam
van onze vereniging, onze innige deelneming
aan de echtgenote en familie.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Enkele korte berichten.
- Het banket op 07 april van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onder
officieren afdeling Antwerpen is zeer goed verlopen. Met 27 deelnemers uit Oostende
hebben wij genoten van de heerlijke maaltijd en gezellig samenzijn met onze vrienden.
- Op 25 april waren wij met vaandel en talrijke leden van onze vereniging aanwezig op
de uitvaartplechtigheid van de heer Camiel DESAEVER, voorzitter van de Oudstrijdersbond te Stene.
- Het banket te Tongeren gaat door op donderdag 27 september 2001 .
De afdeling viert haar 110 jaar bestaan. Ter deze gelegenheid werd voorgesteld te
defileren vanaf het Station tot aan de markt van Tongeren, en dit vanaf rond 11.00
uur. De afdeling Oostende kan onmogelijk om dit uur aanwezig zijn voor deelname.
- Op 04 november 2001 viert de afdeling Ex-Onderofficieren van Kortrijk
haar jaarlijks banket.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
GOUDKORREL.
De liefde is zachtmoedig. Zij
weet dat mensen kwetsbaar zijn
en hoe hardheid wonden slaat die
moeilijk genezen. In aanwending
van macht gelooft zij niet, maar
wel in de kracht van de
tederheid. Zij kan zich inleven in
de vreugde en pijn van anderen
en bezit de moed om zacht te zijn.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Spinnen verdienen beter
Artikel uit de Telegraaf 05 mei 2001.
Als de Getijgerde Lijmspuiter op jacht is kunnen muggen
het wel vergeten. Dit kleine spinnetje zorgt er - haast
ongemerkt vóór dat onze huizen ’s zomers niet een grote
muggenbende wordt. Zij is niet de enige die grote
opruiming houdt onder de insecten.
Toch zitten spinnen (Arachnida) in een verdomhoekje.
Onvoldoende kennis zorgt voor ongegronde angsten en
onzinnige verhalen over deze diersoort, die vernoemd is naar
de mythologische Griekse weefstertje Arachne.
De Belgische schrijver Koen van Keer – al vanaf zijn vierde gebiologeerd door spinnen
probeert met zijn onlangs verschenen boekje “ In de herfst komen ,ze niet"
(uitgeverij Houtekiet, Antwerpen en Fontein, Baarn ) de vooroordeling over
spinnen te ontkrachten.
Hij liet zich door een aantal in België en Nederland voorkomende spinnen bijten
om te zien wat het effect van hun gif was. Van Keer ontdekte onlangs een nieuwe
spinnensoort die naar hem vernoemd werd. De negatieve beeldvorming verbaast
hem eigenlijk, omdat er in onze streken geen echt gevaarlijke spinnen voorkomen.
Juist in. gebieden waar wel uiterst giftige exemplaren voorkomen, reageert men een
stuk minder overspannen.
Spinnen, die overigens geen insecten maar een aparte klasse zijn, verdienen beter meent
van Keer. Een voorbeeld van respect is het verhaal van een Engelse politieman, die in
1936 het verkeer op een Londense brug tegenhield om een spin te laten oversteken.
Maar doorgaans gaat de bezem door de spinnewebben in huiselijke omgeving.
Onverstandig stelt de schrijver. Hoe meer spinnen er geruimd worden des te meer er bij
komen : er is immers meer voedsel voor de overgeblevenen, die dan weer meer eieren
leggen.
In een normaal schoon gehouden huis wonen ca. 1000 spinnen, beschrijft van Keer in
zijn boek. Van een Panamese wielspin is onderzocht hoeveel ze at. Dat kwam neer op
1,63 insect per dag, oftewel 0,089 gram. Een onderzoek in Engeland, een omgeving die
te vergelijken is met onze contreien, leerde dat er een gemiddelde spinnendichtheld van
130,8 spinnen per vierkante meter is. Dat zijn er 1,3 miljoen per hectare. Aangezien
deze een stuk kleiner zijn dan de wielspin kan worden aangenomen dat ze tien keer
minder eten, 0,0089 gram per dag. Per hectare betekent dat 11,64 kilo per dag en 4249
kilo per hectare per jaar. Daar kan geen vliegenmepper tegen op. Het is heel gewoon dat
de 99% van een insecten generatie wordt gedood door de allesetende spinnen, aldus de
schrijver. Er zijn tot nu toe wereldwijd 40.000 spinnensoorten bekend. Hiervan wonen
er 700 in Nederland en België. Van alle soorten zijn er 500 min of meer gevaarlijk voor
de mens. De meest giftige spin in onze streken is de Grote Spoorspin leert het boek.
Deze komt echter alleen voor in de streek rond' het Belgische Virton. Een beet zorgt
onder meer voor plaatselijke pijnen, zwelling, druk op de borst en lichte koorts.Symptomen die na 24 uren verdwijnen.
In 1999 werd voor het eerst de giftige Zwarte Weduwe of Red Back in het Belgische
Limburg gesignaleerd. Een taaie rakker, die goed bestand is tegen insecticiden en hoge
temperaturen. Zal hij zich voorgoed in België vestigen??? Volgens de Australische
professor Julian White die aan Limburgse artsen de behandeling van de beet van deze
spin kwam uitleggen is de kans groot dat in de zomer 2002 dit het geval zou zijn.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

- 11 KONINGSDAG : ZATERDAG 17 NOVEMBER 2001 .
Weer komt het hoogtepunt van ons actlviteitenprogramma eraan t!!!
„Wij vieren Koningsdag op zaterdag 17 november 2001. Zo zetten de ExOnderofficieren van Oostende hun 115-jarlg bestaan in !
Het programma is als volgt :
-12.30 uur :,Onthaal in M Het Koninginnehof "
-13.00 uur : Banket
- Aperitief aangeboden door "Het Koninginnehof"
- Romig soepje met tomaat en vleesgarnituur
- Gegratineerde vischotel- met tomaat en zwarte -pepers - Gegratineerd varkensgebraad op grootmoeders wijze
- Tulp met vanille-ijs, vers fruit en saus
- Bisquittaart
- Mokka naar believen
_
De dranken zijn niet inbegrepen, maar aangepaste wijnen-worden aan democratlsche
prijzen beschikbaar gesteld. .
- Fles wijn = 350 frank of 8,67 Euro
- Glas wijn = 60 f rank; of 1,48 Euro,
Er wordt ten dansgeleid door de DJ Disco Pacific
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgesteld op 1100 frank per persoon.
De meerwaarde van het banket wordt bijgelegd door de vereniging .
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door storting r overschrijving of contante
betaling bij de penningmeester.
uiterste datum van betaling : 30 oktober 2001.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912—54 Nieuwlandstraat
nr. 21 - 8400 Oostende.
Penningmeester T. DEHAEMERS of C. VERBAND! zullen op de komende ledenvergadering ter beschikking zijn. voor diegene die, contant betalen_
Welke óók 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 dag onder vrienden.
Rechthebbenden voor het ereteken : GRYSON Y. - VAN BRANTEGHEM G.,
MEERSSEMAN A., VANDENBERGHE W.,
MAES G., PAUWELS P., SIMONS J.M.,
VANTORRE A .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Met duizelingwekkende vaart verdwijnt het regenwoud om te worden om gezet in
tuinmeubelen en hardhouten kozijnen. Terwijl het een schat aan medicijnen tegen
suikerziekte, reuma en tal
van andere kwalen bevat.
Wat doen we ons zelf aan
?????

Wat wij als mensen nog niet goed
beseffen, is dat we met iedere boom
die we vellen ook een potentieel
medicijn voorgoed van deze planeet
afhelpen. Er kan precies dat
schimmeltje inzitten dat de antibioticaresistente bacteriën aanpakt, of die
plant die ons eindelijk van het HIVvirus afhelpt.
Mark Piotkin weet dat wel. Hij deed
jaren lang onderzoek naar de
geneesmethode: van sjamanen en
medicijnmannen over de hele wereld.
Hij zag de meest verbazingwekkende
methoden, waarbij de 'primitieve'
geneesheren
hun
reumatische
patiënten door mieren lieten bijten,
wonden hechtten met spinrag of met
mierenkoppen, en maden direct in
grote open wonden werden ingebracht
met als resultaat dat de wond
voorspoedig genas. Veel meer nog
dan wij denken, kijkt ook de
farmaceutische industrie naar de natuur. Als een olifant een bepaalde
plant gebruikt om zichzelf van een
parasiet te genezen, zou dat voor ons
ook wel eens kunnen helpen. Zo weet
men nu dat neusberen hun vacht
inwrijven met een tropische variant van
mirre. Het spul bevat inderdaad
chemische bestanddelen die helpen
tegen luizen, muggen en teken.
Kapucijner apen gebruiken zelfs ach
verschillende
planten
voor
hun
vachtverzorging. Alle acht planten
bleken inderdaad medicinale werking
te
hebben.
Koortsachtig
lopen
biologen en farmacologen door de
laatste stukjes regenwoud (80% is al
weg) op zoek naar de planten,
schimmels en beestjes waarmee de
eerste de beste medicijnman zonder
enig probleem suikerziekte (!) weet te
genezen. Dat was nu juist de ziekte
die Piotkin, zelf etnobotanicus, zo had
aangegrepen, nadat hij had gezien
hoe zijn oma onder de ziekte had
geleden, dat hij zelf aan zoektocht
over de hele aardkloot begon.
Voor zijn ogen ziet hij hoe een
medicijnman uit vier verschillende
soorten planter en bast, een drank
maakt. Nadat 100% zeker is komen
vast te staan dat de patiënt
suikerziekte heeft, zelfs in een vergevorderd stadium, ziet hij hoe ze
enkele uren later alweer opstaat. Een

week later: „Haar bloedsuikerspiegel
was normaal er de koudvuurplek die
zich meer dan anderhalf jaar tussen
haar tenen had verspreid, begon te
genezen." Langer tijd heeft hij niet.
Een andere stam wacht, andere
ontdekkingen, maar twee jaar later
komt
Piotkin
opnieuw
in
het
noordoostelijke Amazonegebied en hij
bezoekt de stam van de SikiyanaChikena nog een keer: „Voor mij stond
de suikerzieke, gebukt onder wat zo'n
45 kilo cassave moet zijn geweest in
haar rugzak, op het punt naar het dorp
omhoog te klimmen. Een ogenblik was
ik sprakeloos. Tijdens mijn vorige
bezoek had ze op sterven gelegen."
Drie andere vrouwen blijken op dezelfde manier en met hetzelfde
resultaat te worden behandeld.
Natuurlijk neemt Piotkin een fles van
het geneesmiddel mee naar een
modern laboratorium, maar daar kon
men geen geneeskrachtig ingrediënt
vinden. Opnieuw gaat hij naar de
Amazone, opnieuw maakt de sjamaan
het middel. Weer een nieuwe test.
Weer geen 'therapeutische actieve
verbindingen'. Het probleem blijkt te
zijn dat men wel de onderdelen van de
stoffen afzonderlijk kan onderzoeken,
maar niets begrijpt van de synergie,
het samengaan en de invloed die
verschillende stoffen op elkaar kunnen
hebben. De derde keer dat Piotkin
langskomt, is de sjamaan zo beledigd
over het wantrouwen in zijn medicijn
dat hij niet langer meewerkt aan het
onderzoek. En dat terwijl er in de
westerse wereld zo'n 30 miljoen
mensen aan deze ziekte leiden. Maar
Piotkin heeft ook goed nieuws. De
vernieuwde belangstelling voor de geneeskracht van de natuur heeft onder-

zoekers tot in de diepste lagen van
zee gebracht, waar sponsachtigen
werden
gevonden
die
stoffen
afscheiden die nu al veelbelovend zijn
in het behandeling van kanker.
Onderzoek naar het gedrag van apen
bracht aan het licht dat deze zichzelf
van darmproblemen genezen door
heel specifieke bladeren te eten. Er
werd
een
werkzame
stof
in
aangetroffen die goed kan helpen
tegen vele vormen van constipatie. Uit
het gif van mieren wordt met succes
een middel gewonnen tegen reuma,
en bijengif wordt onderzocht naai een
werkzaam bestanddeel dat mensen
eveneens van de gevreesde gewrichtsklachten
kan
afhelpen.
Ongeveer de helft van het gif van een
honingbij bestaat uit melittine, een
sterk middel dat doeltreffend is in de
strijd tegen vele variëteiten van
levensbedreigende
bacteriën.
De
vergiften van spinnen blijken invloed te
hebben op die stoffen die na eer
hersenbloeding juist zoveel schade
aanrichten en worden gebruikt in
onderzoek
naar
nieuwe
behandelwijzen van chronische pijn en
verlammingen. Bloedzuigers worden al
gebruikt in vele ziekenhuizen om, na
operaties zoals het opnieuw aanzetten
van oren, neuzen en vingers, het
teveel aan bloed dat zich in het
betrokken deel kan ophopen, weg te
zuigen. Daarbij heeft het speeksel van
de bloedzuiger een bloedverdunnende
werking zodat de in deze gevallen zo
gevreesde trombose uitblijft. En dan
hebben we het nog niet gehad over de
vele stoffen die nu uit slakken,
krabben, kwallen, microben, sponzen,
slangen, kikkers en padden worden
gehaald.
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Hallo .......... Oud B S D er
Voor velen van ons reeds lang geleden, maar voor anderen maar een paar jaren
De tijd van de BSD!!!
Wist U dat er tussen 1946 en 1995 constant meer dan 45.000 Belgische beroepssoldaten
met hun familie In Duitsland gestationeerd waren. In dezelfde periode volbrachten
honderdduizenden jonge Belgen hun dienstplicht op Duitse bodem, vooral in de
deelstaten Noordrijn-Westfalen en Hessen. Tevens manoeuvers In Nedersachsen en
Rijnland-Pfalz.
De enkele militairen die nog in Duitsland verblijven zullen binnenkort definitief
verdwijnen. Daarmee zal een hoofdstuk "uit de naoorlogse geschiedenis tot het verleden
behoren.
Vele vroegere BSD ers zouden graag nog eens terugkeren naar die tijd en hun toenmalig
garnizoen bezoeken.
Waarom niet !!!
De Duitse Nationale Dienst voor Toerisme heeft nu een kleine brochure samengesteld
met een aantal belangrijke stationeringsplaatsen. Titel : NOSTALGIEREIZEN voor
gewezen Belgische militairen in Duitsland, U kunt die brochure GRATIS bestellen bij :
Toerisme Duitse Nationale Dienst
Gulledelle 92, 1200 Brussel
Tel : 02/245 97 00 - Fax : 02/245 39 80.
Deze brochure biedt u een aantal nostalgieweekends aan in de garnizoen-steden Keulen,
Siegen, Soest, Arolsen, Kassei.
DEWULF Etienne
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
REGEN
België toont zich in dit voorjaar
weer eens van zijn beste kant,
België is weer echt in actie,
België is weer ... kikkerland. Regen, regen, nog eens regen,
s'morgens, s'middags, s'avonds laat,
regen vanaf dat je opstaat
totdat je weer slapen gaat.
Dikke, grauwe, grijze luchten
hangen boven dorp en stad.
Druilig-drenzerige regens
maken alles klef en nat.
Glibberige asfaltwegen
geven kans op slipgevaar,
auto's spetteren het water
dikwijls haast tot in je haar.
Soms, heel even, bang en weif'lend
schijnt de zon zwak op ons neer,
maar... ten hoogste vijf minuten
want dan regent het alweer...
Vrij naar G.B. jr.
Uit de Druivelaar.
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WERVINGSACTIE.
Bij de laatste spreekbeurt gegeven door Majoor VAN CANT,. werd aan hem
gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om een artikel te plaatsen in het
wekelijks tijdschrift DIRECT, welke elke actieve militair wekelijks ontvangt.
Na een paar telefoontjes naar Brussel en het sturen van de tekst krijgt U hieronder het
resultaat ervan, het is wel wat .kleintjes uit gevallen en het was zeker niet de bedoeling
om het telefoonnummer van ons secretariaat te vermelden, maar alleen de adressen, van
de verschillende afdelingen.
Ex onderofficieren verenigt U
De Koninklijke Federatie van Maatschappijen voor ex-onderofficieren
van het Belgisch Leger zoekt nieuwe leden. De federatie telt momenteel
acht verenigingen, die regelmatig samenkomsten organiseren. Die dienen;
ter bevordering van vriendschappelijke contacten tussen de voormalige
onderofficieren. Verder voorzien de verenigingen ook regelmatige deelname aan verschillende plechtigheden. De Koninklijke Federatie stek een
sterke terugloop van het aantal verenigingen vast, maar wit deze ontwikkeling omkeren. Daarom roept ze alle ex-onderofficieren op om zich bij
de nog resterende verenigingen aan te sluiten. Ze moedigt ook het stichten
van nieuwe verenigingen aan.,
Voor meer informatie: Secretariaat
Slachterstraat 2/4 - 8400 Oostende
of op® 059 50 78 48

§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Wij hadden ook een aanvraag gedaan aan SID om een spreekbeurt te bekomen in
verband met onze pensioenen. Het resultaat daarvan kan ü lezen op de volgende
bladzijden. De volgende vragen werden overgemaakt aan SID :
1. Gaat de perequatie (als die doorgevoerd wordt) een invloed hebben op de
pensioenen.
2. Zijn er in de nabije toekomst hervormingen of wijzigingen van het
pensioenstelsel voorzien.
3. Bij eventuele aanpassing van een weddeschaalverhoging voor het Leger wordt dit
dan ook van toepassing op de militaire pensioenen.
4. Hoe wordt de cumul van een eigen rustpensioen met een overlevings- pensioen
berekend.
5. Hoe wordt het bruto cumultatief bedrag van 2 pensioenen samen bereken
6. Hoeveel is het maximum toegelaten bedrag van 2 pensioenen samen.
7. Hoe wordt het rustpensioen berekend ?
- met personen ten laste
- zonder lasten (barema's)
8. Mijn echtgenote geniet van een klein Belgisch pensioen en eveneens
- van een klein pensioen uitbetaald in Duistland (zij heeft officieel gewerkt in
Duitsland - geen grensarbeid) . Wordt bij mijn overlijden beide bedragen
afgetrokken van het gedeelte van mijn pensioen die mijn echtgenote zal
ontvangen als overlevingspensioen ?
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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KRIJGSMACHT
GENERALE STAF
Divisie Personeel
Sectie Statuten
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat
1140 BRUSSEL
Info : Cdt MAB VANGELEYN
Tel.: (02) 701.44.05
Fax: (02) 701.69.71
e-Mail: jspsl@js.mil.be

AanSlD

ONDERWERP: Spreekbeurt "pensioenen".
Ref

NrSID-R01/1874vanl4Feb01.
1. JSP-S acht het niet opportuun een spreekbeurt te geven over de materie in
onderwerp gezien deze materie de exclusieve bevoegdheid is van de Administratie
der Pensioenen (wat de overheidspensioenen betreft).
2. Gelieve hierna niettemin een antwoord te vinden op de vragen gesteld door de heer
DEWULF.
a. Algemene vraag l: Gaat de perequatie een invloed hebben op de pensioenen? De
perequatie wordt nu reeds toegepast. De wet van 9 juli 1969 tot wijziging en
aanvulling van de wetgeving op de rust- en overlevingspensioenen van de
personeelsleden van de openbare sector heeft een regeling ingesteld die erin bestaat
de pensioenen automatisch aan te passen telkens het maximum van de wedde
verbonden aan de graad die het personeelslid het laatst bekleedde, wordt verhoogd. In
de praktijk wordt de perequatie uitgevoerd door de nieuwe maximumwedde te
vermenigvuldigen met een coëfficiënt die wordt vastgesteld bij het ingaan van het
pensioen en die aan ieder individueel pensioen eigen is. Die coëfficiënt is de
verhouding tussen het oorspronkelijk nominaal bedrag van het pensioen en de
maximumwedde verbonden aan de laatste graad van het gewezen personeelslid, in de
weddenschalen van kracht op de ingangsdatum van het pensioen. Deze regeling stelt
de gepensioneerden in staat om altijd een pensioen te genieten waarvan het bedrag zo
dicht mogelijk het bedrag benadert van het pensioen waarop zij aanspraak zouden
hebben kunnen maken indien de ten voordele van personeelsleden in werkelijke
dienst genomen herwaardering- en herstructureringsmaatregelen vóór het einde van
hun loopbaan waren genomen M.a.w. de perequatie beoogt enkel de pensioenen ten
laste van de openbare schatkist mee te laten evolueren met de wedde uitbetaald in de
openbare sector. In Bijl vindt u een afschrift van de wettelijke bepalingen ter zake.

U:\S\L\jps10008\780.164N.SID.doc
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b. Algemene vraag 2 : Hervormingen of wijzigingen van het pensioenstelsel?
Wat de militaire pensioenen betreft heeft MLV momenteel geen initiatief tot
wijziging genomen. Wijzigingen van de pensioenwetgeving is daarenboven
een bevoegdheid van de minister van pensioenen.
c. Algemene vraag 3: Aanpassingen van de weddenschalen?
Zie algemene vraag l hiervoor. De perequatie is evenwel onderworpen aan
bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u terug in het uittreksel in
bijlage. De minister van pensioenen is bevoegd wat betreft de toepassing van
deze wetgeving.
d. Vraag 1: Hoe wordt de cumul van een eigen rustpensioen met een
overlevingspensioen berekend?
Cumulatieregeling van een rustpensioen ten laste van de openbare schatkist met
een overlevingspensioen is slechts toegelaten ten belopen van 55% van de
maximum wedde van de weddenschaal van de laatste graad van de overleden
echtgenoot, die in aanmerking genomen wordt voor het overlevingspensioen. Bij
meerdere overlevingspensioenen wordt de wedde van het hoogste pensioen
gebruikt.
Bij overschrijding van dit plafond wordt een vermindering toegepast op het
overlevingspensioen. Deze vermindering mag niet tot gevolg hebben dat het
totale bruto pensioenbedrag lager is dan 357.036 BEF (index 138,01 - op dit
ogenblik : 357.036 X 1,2434 = 443.938 BEF).
e. Vraag 2 : Hoe wordt het bruto cumulatief bedrag van twee pensioenen samen
berekend?
Een volledige loopbaan in overheidsdienst levert slechts één pensioen op. De
mogelijkheid bestaat echter dat een pensioengerechtigde pensioenrechten uit
meerdere stelsels kan putten (vb overheid, werknemer, zelfstandige). In principe
wordt hier de eenheid van loopbaan toegepast (45 jaren voor mannen en op dit
ogenblik 42 jaren voor vrouwen, later ook geleidelijk op 45 jaren gebracht).
Wanneer een gepensioneerde zowel een overheidspensioen als een pensioen van
werknemer ontvangt wordt eventueel het bedrag van het werknemerspensioen
beperkt. Dit geldt eveneens voor een samenloop met de regeling voor
zelfstandigen.
Vb : werknemer gedurende 17 jaren en ambtenaar gedurende 32 jaren eenheid
van loopbaan : 45/45 pensioenrechten ambtenaar 32/45, werknemer 17/45 totaal 49/45 Voor het werknemerspensioen zullen slechts 13 jaren in aanmerking
komen voor de berekening van het pensioen i.p.v. 17 jaren.
f. Vraag 3 : Hoeveel is het maximaal pensioen van twee pensioenen samen?
Voor het pensioen ten laste van de openbare schatkist geldt een absoluut
plafond van 1.891.245 BEF (index 138,01) = 2.351.574 geïndexeerd.
Maximaal bruto pensioen als werknemer (huidige bedragen) voor een:
gezinspensioen
pensioen alleenstaande
Man
:807.066 BEF
Man :645.652 BEF
Vrouw :838.384 BEF
Vrouw :670.707 BEF
Zelfstandige
:
Infunctie
van
debijdragen.
U:\S\L\jpsl0008\780. l64N.SID.doc
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-17Er moet steeds rekening gehouden worden met het principe van eenheid van loopbaan zoals
vermeld in de paragraaf e (vraag 2).
g. Vraag 4 : Hoe wordt het pensioen berekend?
De berekening van het militair rustpensioen gebeurt als volgt :
Het pensioen wordt berekend op l/60ste van de jaarwedde (annuïteit) op basis van de laatste
maandwedde.
Deze annuïteit wordt vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren.
Dit bedrag wordt verhoogd met een % dienstjaren in de laatste graad (Max 20%).
Het pensioen mag echter niet meer bedragen dan 75% van de wedde die als basis voor de
berekening heeft gediend (of 90% voor de piloten in dienst vóór 01 januari 1979 en
dit tot de leeftijd van 65 jaar).
Het verschil tussen een pensioen voor een alleenstaande en een pensioen voor iemand met
gezinslast situeert zich op het niveau van de bedrijfsvoorheffing.
Een gepensioneerde in de regeling voor werknemers geniet daarentegen ofwel een pensioen als
alleenstaande (60%) ofwel een gezinspensioen (75%). Voor de overheidspensioenen bestaan
deze noties niet.
Pensioenen voor werknemers en zelfstandigen worden trouwens ook op een andere manier
berekend dan overheidspensioenen.
•

Werknemerspensioen op basis van de ontvangen bezoldiging over een
bepaalde loopbaan (normale loopbaan van 45 jaren te rekenen vanaf 20
jaar).

•

Zelfstandigen : in functie van de bijdragen.

h. Vraag 6 : Cumul van een Belgisch pensioen, een buitenlands pensioen en een
overlevingspensioen.
Dezelfde regel als voor vraag l is van toepassing (eventueel vermindering van het
overlevingspensioen).
3. U wordt gevraagd bovenstaande Info aan de betrokkene over te maken, Betrokkene kan steeds
bijkomende inlichtingen bekomen aangaande militaire pensioenwetgeving door zich
rechtstreeks te richten tot JSP-S/L. Voor bijkomende Info aangaande werknemerspensioen of
pensioenen voor zelfstandigen dient betrokkene zich te wenden tot de gemeentelijke administratie
of rechtstreeks tot de Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren 3, Baraplein, 1060 Brussel
(werknemerspensioenen), of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen,
Jan Jacobsplcin 6,1000 Brussel
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Wet van 9 juü 1969

(Staatsblad 20 augustus).
tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en
overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector .
Gewijzigd bij : de wetten van 20 april 1971 (Staatsbl. 6 mei), 6 april 1976 (Staatsbl.
13 mei), 4 juni 1976 (Staatsbl. 17 juli), 24 december 1976 (Staatsbl. 28 december), 15
mei 1984 (Staatsbl. 22 mei), 18 juli 1990 (Staatsbl. 23 augustus), 21 mei 1991
(Staatsbl. 20 juni) en 25 januari 1999 (Staatsbl. 6 februari).
UITTREKSEL

HOOFDSTUK III. Bepalingen met betrekking tot de perekwatie van de rust- en
overlevingspensioenen bedoeld bij artikel 4, § l, eerste lid, van de wet van 2 augustus
1962
Art. 12 Gewijzigd bij de wet van 6 april 1976, art. 4, aangevuld bij de wet van 24
december 1976, art. 68 en gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999, art. 236.
§ 1. Gewijzigd bij de wet van 6 april 1976, art. 4 en aangevuld bij de wet van 25
januari 1999, art. 236,1°.
De rust- en overlevingspensioenen worden herzien wanneer :
l ° het maximum van de wedde verbonden aan de laatste graad van het gewezen
personeelslid werd verhoogd, hetzij door de verhoging van de weddeschaal verbonden
aan die graad, hetzij door de toekenning van een verschillende schaal, zonder
voorwaarde, of na een bepaalde anciënniteit, indien de betrokkene die anciënniteit
telde;
2° de personen in actieve dienst die de graad hebben welke het gewezen personeelslid op
het laatst had, zonder voorwaarde of na een bepaalde anciënniteit, maar zonder
beperking van het quotum, een andere graad hebben bekomen waaraan een hogere
weddeschaal is verbonden, indien de betrokkene de vereiste anciënniteit telde;
3° al de personen in actieve dienst die de graad hebben welke het gewezen personeelslid
op het laatst had, bij overgangsmaatregel, met of zonder verandering van de benaming
van hun graad, het genot hebben bekomen van een hogere weddeschaal die wordt
toegekend aan de nieuwe personeelsleden met die graad uit hoofde van wijzigingen
welke aan de exigentie van het ambt of aan de toelatingsvoorwaarden tot dat ambt
werden aangebracht.
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-19Voor de toepassing van het voorgaande lid, wordt geen
rekening gehouden met de voorwaarden inzake signalement.
Voor de pensioenen die ingaan op l januari 1969 en later, wordt het
nieuwe bedrag bekomen door op de nieuwe maximum wedde het
percentage toe te passen dat het oorspronkelijk nominaal bedrag van het
pensioen vertegenwoordigt ten opzichte van de maximumwedde
verbonden aan de laatste graad van het gewezen personeelslid in de
weddeschalen van kracht op het ogenblik dat het pensioen is ingegaan.
De hiervoor bedoelde percentages worden vastgesteld tot aan de vierde
decimaal inbegrepen. Zij worden gerectificeerd bij elke wijziging van
het nominaal bedrag van het pensioen die niet voortvloeit uit de
toepassing van dit hoofdstuk .
In afwijking van het zesde lid worden, indien een weddebijslag in
aanmerking genomen werd bij de vaststelling van de gemiddelde wedde
die als grondslag dient voor de berekening van het pensioen en indien
diezelfde bijslag later geheel of gedeeltelijk opgenomen wordt in de
weddeschaal, de hierboven bedoelde percentages vanaf de datum van
deze opname aangepast op basis van het oorspronkelijke nominale
bedrag dat het pensioen zou hebben bereikt als het vastgesteld was
geworden zonder rekening te houden met de bijslag die in de
weddeschaal opgenomen werd.
De toepassing van het zevende lid mag geen vermindering tot gevolg
hebben van het pensioenbedrag dat op de dag vóór deze opname
uitbetaald wordt.
Voor de toepassing van het derde tot en met het achtste lid worden
zowel de nieuwe maximumwedde als de maximumwedde verbonden
aan de laatste graad in aanmerking genomen, zonder rekening te houden
met de vergoedingen of andere voordelen die beschouwd worden als
weddebijslag.
§ 2. Wanneer het weduwenpensioen wordt vastgesteld volgens de bij
artikelen 21 en 24 ingestelde preferentiële berekeningswijze, mag de in
§ l voorgeschreven herziening geen afbreuk doen aan het
maximumbedrag binnen de perken waarvan de gerechtigde op het
pensioen op de preferentiële berekening aanspraak mag maken.
De toepassing van het voorgaande lid mag echter niet voor gevolg
hebben het pensioen te behouden op een bedrag dat lager is dan het
bedrag dat het pensioen zou hebben bereikt indien die preferentiële
berekeningswijze niet was aangewend.
§ 3. De Koning kan, bij de herziening van sommige bezoldigingen of
categorieën van bezoldigingen, beslissen dat de pensioenverhoging die
eruit voortvloeit slechts integraal wordt uitbetaald indien de
weddeverhoging niet hoger is dan 5 pet.
Indien deze weddeverhoging voormeld percentage overschrijdt, worden
de verhogingen van het pensioen uitbetaald per achtereenvolgende
jaarlijkse schijven die met een weddeverhoging van maximum 5 pet.
overeenstemmen.
23-MAR-2001
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Beschermde militaire monumenten en landschappen

Een dijk van een officiersmess
Het marinekwartier
Bootsman Jonsen in
Oostende heeft een
prachtige officiersmess
die sedert 23 maart '87
het statuut van beschermd monument geniet. Ondanks het feit dat
het gebouw door tal van
verbouwings- en vernieuwings-werken in de
kazerne er ietwat geïsoleerd bijstaat, bezit het
een imposante uitstraling.
Overigens niet alleen van
buitenaf: bin-nenin
herbergt de mess ook een
aantal adembenemend
mooie zalen...
Tekst: Kris Van
Doorsselaere Foto's: Jürgen
Braekevelt
De officiersmess van de
kazerne Bootsman Jonsen.
gelegen aan het 3de en 23ste
Linieregimentsplein,
werd
opgetrokken als onderdeel van
een nieuwe kazerne in de
Hazegras-wijk. De Brugse
architect Louis Delacenserie

Foto boven:
Ondanks zijn eerder
geïsoleerde ligging heeft
de officiersmess van de
marinekazerne Bootsman
Jonsen een grootse
uitstraling.

(zie kader) tekende de
plannen. De bouwwerken
vatten inde maand april van
1909 aan, de officiersmess
werd in 1911 voltooid. De
oorspronkelijke indeling zag er
als volgt uit: in de
kelderverdieping vond je een
wasserij, een voorraadkamer,
een
kelder
en
een
kolenopslagplaats terug. Het
gelijkvloers
omvatte
een
kleedkamer, een rook-en
vergaderzaal, een eetzaal, het
bureau
van
de
huishoudofficier.
het
bediendenvertrek
en
de
toiletten. De eerste verdieping
was voorzien van een salon
(de huidige admiraalszaal) met
eetzaal en van vertrekken voor
de
huishoudofficier.
de
bedienden
en
het

muziekkorps. De tweede
verdieping
tenslotte was
opgedeeld in magazijnen en
mansardekamers.
Aanvankelijk was het 3de
Linieregiment. dat opgericht
was in 1830 in Bergen, in de
kazerne gelegerd. Bij net
uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog neemt deze
eenheid actief deel aan alle
operaties. Het wordt bovendien ontdubbeld in het 23ste
Linie, dat bleef bestaan tot
1926.
Op 14 september 1932
kreeg de Hazegraskazerne de
benaming
van
Kazerne
Generaal Mahieu'. naar de
bevelhebber van het 3de Linie.
De man had het merendeel
van zijn carrière doorgebracht
in dit regiment

- 21 Foto links onderaan en
hiernaast:
De Blauwe Zaal (of grote
vergaderzaal) op de eerste
verdieping is adembenemend
mooi.

Architect Louis
elacenserie

en zich bijzonder onder-scheiden de eetzaal op het gelijkvloers, en
door zijn heldhaftig gedrag bij Waver de grote vergaderzaal (ook nog
en bij de herovering van het bos van
Houthulst. Het 3de Linie-regiment
betrok het kazerne-gebouw tot de
mobilisatie in 1939.

Scheldegevechten

Blauwe Zaal) en de Admiraalszaal
op de eerste verdieping. Dankzij
de klasseringis het verboden het
beschermd gebouw te vernietigen, aan te passen of te
veranderen. Bovendien mogen

geen nieuwe constructies op
Tijdens WO II nam de Duitse het domein opgericht worden
bezetter er zijn intrek. Van septem- op minder dan 30 meter van de
ber 1944 tot maart 1946 gebruikten officiersmess.
J
de geallieerden de kazerne dan weer
als transitkamp. Nadien kreeg de

Louis
Delacenserie
(1838-1909)
studeerde
aan de Brugse Academie
en was van 1870 tot
1892 de stadsarchitect
van Brugge. In die functie
had hij een belangrijke
inbreng in de restauratiepolitiek van het toenmalige stadsbestuur. Hij
restaureerde in Brugge
onder meer de Heilige
Bloedkapel, het stadhuis
en de westgevel van de
O.L.-Vrouwekerk. De belangrijkste creaties uit
zijn loopbaan zijn het
stadhuis van Diksmuide
(1877-1880), het Centraal
Station van Antwerpen
(1895-1898) in Second
Empirestijl en de St.Pieters- en Paulus-kerk
van
Oostende
(19011905). De nieuwe kazerne
in
de
Hazegras-wijk,
waarvan de officiersmess
een onderdeel vormt, is
vermoedelijk één van zijn
laatste
bouwprojecten.
Louis
Delacenserie
overleed op 2 september
1909 in Brugge.

Navale Sektie (voorloper van het
(Zeekorps en de Zeemacht) onder leiding van commodore Timmermans
het kwartier toegewezen.
Op 6 juni 1972, ter gelegenheid
van de Dag van de Zeemacht, krijgt
het kwartier de naam 'Kazerne
Bootsman Jonsen', naar een Belgische marineonderofficier die op 12
september 1944 bij de Scheldegevechten voor de bevrijding van
Antwerpen sneuvelde.
Volgende componenten van de
officiersmess maken het voorwerp
uit van een speciale bescherming:
de volledige buitengevel en het dak

In de Admiraalszaal tooien
schilderijen van roemrijke
admiraals uit de
Nederlanden de muren. Op
de foto links staat admiraal
Antonie l van Bourgondië
(1421-1504), rechts zie je
een portret van admiraal
Michiel Jacobsen (15601632).
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HOE LID WORDEN VAM ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der ExOnderofficieren afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, of bij een der
bestuursleden.
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. 000-0146912-54, bij DE HAEMERS, T,
Nieuwlandstraat 21 te 8400 Oostende, ( 300 Fr- 7,43 Euro; voor echtpaar of
gelijkgestelden, 275 Fr - 6,81 Euro voor alleenstaanden.

Oostende,
Sekretariaat: Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende. Tel 059/507848

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
lk, ondergetekende ...........................................
Geboren te ................................... op...............
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging Koninklijke
Maatschappij Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht te Oostende.
* Naam van de echtgenote ..............................................
"Weduwe van. .............................................................
Adres..........................................................................
te ................................ postn0 ............... Tel......................
*Militaire stand:B.O.O.
Toegevoegd onderofficier
Tijdelijk onderofficier
Dienstplichtig onderofficier
Graad: ..........................................
Stamnummer: ...............................
Krijgsmacht afdeling:......................
In geval van aanvaarding, onderwerp ik mij aan de statuten van de
Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht te
Oostende.
Handtekening
(* = schrappen wat niet past)
Toegelaten in de zitting van .....................
Handtekening van 2 introducerende leden - penningmeester - voorzitter

