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VAKANTIE

Rusten is bet boek Lezen
of herlezen
dat maanden of is het reeds jaren
op ons wacht,
ons inleven in een stukje poëzie,
In het personage van een roman
waarin we ons zelf herkennen
of de mens die we niet zijn
maar graag willen worden,
Valeer DESCHACHT
Waarom dit gedicht nu het einde van' de vakantie voor velen van ons
voorbij is en voor anderen waar hij nog moet begijnen.
Als we even stilstaan bij het woord vakantie, moeten wij toch de bedenking maken dat
wij als oprustgestelden steeds met vakantie zijn, ondanks dat we altijd denken van ik
heb geen tijd of ik moet dit nog dringend doen. Dit is nu eenmaal de stress van het leven
die wij moeten kwijt geraken, misschien door het lezen van een boek.
De raad van bestuur is intussen reeds met volle moed en inzet gestart met het nieuwe
schooljaar. Plannen werden reeds gemaakt, er. wordt nog Veel nagedacht en gepraat
over wat we nog kunnen verbeteren en waar we eventueel in de fout zijn gegaan.
Haar weest gerust we zullen ons nieuw boekjaar wel weer rond krijgen, al vragen wij
nogmaals dat iedereen met gezonde ideeën over een daguitstap of over de een of andere
spreker steeds welkom is op het secretariaat.
Wij hopen U talrijk te mogen begroeten op onze activiteiten zoals de
ledenvergaderingen, de etentjes en onze dagreizen,
Wenk steeds eraan EENDRACHT MAAKT MACHT.
De secretaris
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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
Koninginnehof". Wie het moeilijk heeft om naar de vergaderingen te kernen laat
zulks weten aan een der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen
trachten te zorgen.

- Donderdag 11 oktober 2001 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag én 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
- verslageen 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 én mededelingen
- spreekbeurt "De Verzekeringen"., de .spreker en onderwerp zullen
later worden medegedeeld
- koffietafel en tombola
- Donderdag 10 januari 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter - nieuwjaarswensen
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
- tombola
- Donderdag 14 februari 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Geneesheer Kolonel b.d. PLOVIE met onderwerp
"Eerste vlucht Brussel-Leopoldstad" in 1925 door E. Thieffpy
- koffietafel en tombola
- 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
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- 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 "Konlnglnnehof" :
Wij komen samen vanaf _+ 12.00 uur in de kleine zaal van he.t
"Koninginnehof". De prijs voor het eetmaal bedraagt nu 45,0 frank -11,15
EURO per persoon. De dranken zijn 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 ontspanning namiddagen .
Verantwoordelijke voor de organisatie ; confr. Julien VERMEYLEN. Er wordt
ter plaatse betaald aan Julien, maar men dient hè» vooraf te verwittigen voor
deelname aan het eetmaal.
Tel : 059/ 70 94 09.
Datums van de samenkomsten in het jaar 2001 :
22 oktober - 12 november - 03 december. Datums
van de samenkomsten In het jaar 2002 :
07 januari - 28 januari - 18 februari - 11 maart - 01 april - 22 april 13 mei - 03 juni 24 juni - 15 juli - 05 augustus - 26 .augustus -16 september - 07 oktober - 28 oktober
- 18 november - 09 oktober -30 december
3. Koningsdag 2001 :
Voor het jaar 2001 is dit feest gepland op 17 november.
4. Dagreizen :
Onze feestleider is druk in de weer om iets te versieren voor het jaar 2002, maar
suggesties zijn altijd welkom.
5. Planning Jaar 2001 - 2002 :
1 . Ledenvergaderingen :
2001 : 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: 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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Met 70 leden waren we opgekomen om te luisteren naar een spreekbeurt door onze
Minister van Toerisme. Helaas voor de tweede maal heeft hij deze spreekbeurt
afgezegd, zogezegd tegenwoordig te moeten zijn op de een of andere vergadering.
Nu zand daarover, de Minister wordt niet meer uitgenodigd we hebben intussen andere
sprekers gevonden die we hopen wel tegenwoordig zullen zijn.
De vergadering werd geopend door onze feestleider John, daar de voorzitter later ging
komen. Na één minuut stilte voor de overledenen en enkele korte mededelingen
waaronder het voorlezen van de brief van Minister LANDUYT werd dan maar
overgegaan tot het spelen van de BINGO die in feite toch voorzien was.
Na de koffietafel werden de loten aan de man en vrouw gebracht voor di gebruikelijke
tombola die dan ook zeer goed is verlopen. Er werd aan iedereen een prettig verlof
toegewenst met een tot weerziens In September .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 13 SEPTEMBER 2001.
Men kon merken dat de vakantie voorbij was, er waren maar liefst 106 leden
opgekomen voor deze vergadering, of was het misschien tiet onderwerp van de
spreekbeurt die de aandacht had getrokken, De voorzitter opende de vergadering en
vroeg één minuut stilte voor onze overledenen.
Hij gaf dan het woord aan John die de spreker van de dag voorstelde namelijk de heer
Jan SMETS, commissaris-Generaal voor de EURO. Hij was vergezeld van een reporter
van Radio 1 , de heer Wilfried BERTELS die de spreekbeurt ging opnemen om later uit
te zenden op Radio 1 en dit op 29 september, het programma Piaza aansluitend op de
radionieuws van 13.00 uur.
De heer SMETS een van de directeuren van de Nationale Bank begon met
zeggen als dat de Bank reeds 150 jaar bestaat en gaf dan een korte geschiedenis over
het ontstaan van de EURO.
Hij sprak vervolgens over de invoering van de euromunten en biljetten
in België Er was eerst de voorbereidende fase waarbij "de munten en de
biljetten in euro werden gefabriceerd. Vanaf 15 december 2001 zullen
we kunnen beschikken over eurominikits bevattende 29 muntstukken voor
een waarde van 500 frank en dit om ons te gewennen aan dit nieuwe gele
Deze munten mogen niet worden gebruikt voor 01 januari 2002.
Vanaf 01 januari 2002 volgt dan de periode van dubbele geldomloop die
in België beperkt is tot twee maanden. Bij de banken en de Post zijn
er echter alleen maar euro's te verkrijgen. De geldautomaten zullen
coupures afleveren van 20 en 50 euro.
Vanaf 01 maart 2002 zal men slechts in euro's kunnen werken, de omwisseling van
munten en biljetten kunnen worden ingeleverd bij de banken en de Post tot 31
december 2002. Na 2002 kan men nog de munten omwisselen bij de Nationale Bank
van België tot 31 december 2004, voor biljetten geldt er geen beperking in de tijd.
Belangrijk is dat de vervanging van munten en biljetten in Belgische
frank gratis en onbeperkt zijn voor klanten van de banken, hetzij in
ruil voor euro's tot 28 februari 2002, hetzij door storting op een
bankrekening tot 31 december 2002.
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Dit gezegd zijnde nam de spreker afscheid van ons na eerst nog enkele
vragen te hebben beantwoord. Met een luid applaus en het in ontvangst
nemen van het traditioneel geschenk verliet de heer SMETS ons midden.
Vervolgens was het woord aan.de voorzitter. Hij deelde ons het heuglijk
nieuws mede dat ter gelegenheid van de start van ons 155 jarig bestaan ieder
lid tegenwoordig In de zaal een fles wijn in ontvangst mocht nemen. Hij gaf
daarna nog enkele korte mededelingen met onder meer de reis naar Gent en
Adegem, het Banket te Tongeren en ons eigen banket op 17 november 2001.
Na de koffie werden dan de loten verkocht en werd de tombola gehouden ;
met een mooie verdeling van de prijzen. Rond 17.30 uur was de tijd tot
afscheid gekomen en kon iedereen tevreden huiswaarts keren.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
IN MEMORIUM
Dhr. Jozef D’HEEBE
Vriend, confrater en lid van onze Koninklijke Maatschappij - van EXOnderofficieren.
Geboren te Wijtschate op 19 juli 1939 en overleden te Oostende op 29
juli 2001. De plechtige uitvaartplechtigheid greep plaats op 03 augustus
in de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Zandvoorde-Ootende
Dhr. Gustaaf MAESEN.
Vriend, confrater en steunend lid van onze Koninklijke Maatschap van ExOnderofficieren.
Geboren te Oostende op 16 november 1933 en er ten gevolge van een
ongeval op zee, overleden op 23 juni 2001.
De plechtige uitvaartplechtigheid greep plaats op 28 juni 2001 in de
parochiale kerk van de H. Teresia te Bredene-aan-zee.
Dhr. Joseph VOORDECKER .
Vriend, confrater en lid van onze Koninklijke Maatschappij van Ex—
Onderofficieren.
Geboren te Oostende op 08 maart 1914. Wij hebben via de
begrafenisondernemer zijn overlijden vernomen.
In naam van onze vereniging bieden wij nogmaals onze innige deelneming :
aan voor alle betrokken families.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§
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Wanneer in 1789 de Brabantse en
Luikse omwentelingen uitbreken,
voorbode van het einde van het Ancien
Regime, wordt de veilig-held op het
platteland en in de steden van onze
contreien - dikwijls op heel
inefficiënte wijze verzekerd door een
groot aantal korpsen met verschillende
namen die in de grootste gemeenten
door: corporaties werden bijgestaan,
Na de annexatie van onze contreien
aan Frankrijk (1795) worden zowel de
nationale gendarmerie opgericht, als
de functie van veldwachter en
politiecommissaris in het leven
geroepen.
Historisch Overzicht van
De grondslag voor de politionele
de politiediensten in België
organisatie is gelegd en zal gedurende
meer dan twee eeuwen blijven bestaan.
In 1814 verandert de (in 1809 keizerlijk geworden) gendarmerie van naam: de
koninklijk marechausse. Deze wordt de nationale Belgische gendarmerie in 1830. Pas in
1850 worden de politiekorpsen echt gestructureerd. In de loop van de 19e eeuw wordt
het gerechtelijk werk door de gendarmerie en de gemeente- en landelijke politie samen
uitgevoerd, terwijl ordehandhaving vooral door de burgerwacht en het leger wordt
verzekerd. Maar hun interventies zijn gewelddadig en vanaf 1886 zal de gendarmerie
steeds meer worden ingezet voor die taken. De mobiele gendarmerie word opgericht in
1913.
De mobiele gendarmerie ontwikkelt zich na de Eerste Wereldoorlog in die mate dat de
magistraten vrezen dat zij het gerechtelijk werk de rug toekeert: de gerechtelijke politie
bij de parketten wordt in 1919 opgericht,
In het interbellum ontwikkelt vooral de gendarmerie zich; de andere politiekorpsen
ontbreekt het aan van alles; vanaf dat ogenblik nemen organisaties de verdediging van
hun belangen op zich. . . .
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In de oorlog van 1914-1918 bevonden
alle (militaire) rijkswachters en een
groot deel van de agenten van de gemeentepolitie (die zich als vrijwilligers
hadden aangeboden in het leger zich
achter de IJzer. Tijdens de Twee de
Wereldoorlog is dat niet het geval De
pogingen van de bezetter om de
Belgische politie naar zijn hand te zetten mislukte: het vaderlandsgevoel
heeft de bovenhand. De studie van het
martelaarschap van de mannen in het
blauw is daarvan een bewijs.
Nadat de vrede was hersteld, volgden
de reorganisaties elkaar op, maar het
einde van de golden slxtles luidt een
lange periode in van confrontatie met
de
arbeidsklasse,
waarna
de
criminaliteit, het banditisme, het
terrorisme, enz. toenamen .
In de loop van de jaren 90 vinden enkele dramatische gebeurtenissen plaat
De Pinksterakkoorden van 1990 en
1992 de eerste interpolitiezones van
1995 en het Octopusakkoord van 1998
leiden tot de Wet van 07 december
1998 die een politiedienst geïntegreerd
op twee niveaus organiseert en die
sinds 01 januari2001 van kracht is.
VOX
2001/07
§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
GOUDKORREL
Een vriend
neemt deel aan uw zorgen
verheugt zich
over uw succes
draagt met u
uw twijfels,
en wanneer hij veraf is,
is hij die ziel toch nabij.
AELREDUS VAN RIEVAULX
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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HET WOORD IS AAN DE VOORZITTER.
Nog enkele weken scheiden ons van de datum waarop onze vereniging zijn 115e jaar
start. Ze werd immers gesticht op 01 november 1887. en gaat nog steeds levendig voort.
Iets wat men hedendaags nog moeilijk kan zeggen.
Velen van ons hebben sedert hun opruststelling gekozen voor hulpverleningswerk of
vrijwilligerswerk.
In ons bestuur hebben wij ook zo iemand.
Wij willen dan ook in dit tijdschrift hulde brengen aan een mens die bijna 30 jaar zich
ononderbroken ingezet heeft in het bestuur van onze Koninklijke Maatschappij van ExOnderofficieren Oostende.
Wij spreken hier van onze vriend Frans PUYSTIENS.
Ouder worden is soms leren "loslaten". Zo heeft onze Frans onlangs besloten op zijn
gevorderde leeftijd het wat kalmer aan te doen. Iets wat hem zeker wordt gegund.
Onze Frans trad toe in het bestuur in mei 1972 en was steeds aanwezig op de
vergaderingen. De laatste jaren beklede hij de functie van materiaalmeester welke hij
met zorg en toewijding uitvoerde.
Wij het bestuur en alle leden die hem kennen wensen onze Frans en zij Clara nog veel
rustige jaren toe in goede gezondheid. Wij hopen hem toch nog te zien nu en dan in ons
midden.
Om te eindigen doe ik beroep op alle leden om met jullie contacten jong
gepensioneerde onderofficieren aan te sporen om bij onze vereniging aan te sluiten. Een
verjongingskuur is zeker altijd welkom voor onze Koninklijke Maatschappij.
Tot ziens .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
WIJZE RAAD
"Geloof me vrij, ik heb geen tijd! 'k Heb veel
te vele bezigheid! Ik moet nog dit, ik moet
nog dat! Ik moet vandaag nog naar de stad! Ik
ben van Pier en Jan gestoord... Ik heb geen
tijd, ik moet nu voort!"
't Is zo dat 't nu in 't leven gaat 't Is zo dat
dikwijls wordt gepraat: men is gedurig
opgejaagd totdat de ziekte of dood u vraagt te
nemen rust... ontspanningstijd , voor hier of
wel voor d' eeuwigheid!
A. VANDEKERCKHOVE (De Druivelaar)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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KONINGSDAG ; ZATERDAG 17 NOVEMBER 2001.
Weer komt het hoogtepunt van ons activiteitenprogramma eraan !!!!
Wij vieren Koningsdag op zaterdag 17 november 2001. Zo zetten de ExOnderofficieren van Oostende hun 115-jarig bestaan in !
Het programma is als volgt :
- 12.30 uur : Onthaal in " 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 democratische
prijzen beschikbaar gesteld.
- Fles wijn = 350 frank of 8,67 Euro
- Glas wijn = 60 frank of 1,48 Euro
Er wordt ten dans geleid door de DJ Disco Pacific.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgesteld op 1.100 frank per persoon.
De meerwaarde van het banket wordt bijgelegd door de vereniging.
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door storting, 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. VERBANDT zullen op de komende ledenvergadering ter beschikking zijn voor diegene die contant betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij inschrijving te melden met wie U
graag aan tafel zetelt.
De rechthebbenden die hun aanvraag hebben ingediend voor het ereteken van de
Federatie (Medaille van de Ex-Onderofficier) zullen die ontvangen op het banket.
Wij wensen allen die deelnemen een aangename 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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Tussen de talloze stalletjes zie je hen als oud vuil liggen op straat.
Het schrijnende verleden van Saigon. Mannen met een
verbrand gelaat of zonder benen, of beiden. Op kniehoogte
proberen ze te overleven terwijl op borsthoogte hun
stadgenoten de nephorloges, nepzonnebrillen, neppolo's,
klassieke Zippo's van Amerikaanse soldaten (ook nep) en
echte slangen op alcohol (speciaal gekweekt tegen reumatiek
en impoten-tie) proberen te slijten aan voorbij slenterende
toeristen.
De vergeten oorlogsslachtoffers verkopen niets, ze bedelen.
Hoeveel er in deze stad nog rondhin-ken is onduidelijk. Duidelijk
is in ieder geval wel dat het een groep betreft die wel heel nabij
getuige was van de verschrikkelijke
Vietnam-oorlog, die eindigde in
1975.

Chi tunnels, genoemd naar het gelijknamige district. We zijn nu
al een half uur onderweg met vijf jonge Amerikaanse
toeristen, die in steeds groteren getale naar dit land komen om
te zien waar hun ouders onuitwisbare littekens in de geest
opliepen. Ouderen mijden bij voorkeur dit land. Onderweg
wordt er gestopt bij rijstvelden en vrouwtjes, die rijstpapier
maken. Hoe langer het busje rijdt, hoe duidelijker de enorme
uitgestrektheid van de ondergrondse tunnels wordt. Hoewel
de tunnels meer dan 200 vierkante kilometer bestrijken, zijn er
voor de toeristen slechts twee delen opengesteld. Bij de ingang van het historische park is een stalletje met een
doorsnee assortiment kaarten en boekjes, maar dan enkele

Welkom in Ho Chi Minh city, het
voormalige Saigon. Zonnetje schijnt
en de ontelbare fietsers vormen een
onnavolgbare synergie met de
ontelbare brommers. Voor de

oppervlakkige kijker is er dus
niets aan de hand indeze stad,
maar een bittere werkelijkheid wil
dat er ja in dit gebied een half
miljoen Amerikanen niet konden
winnen
en
binnen
een
periode van tien jaar 50.000
GI’s sneuvelden. Zoals bekend was
de
Vietnam-oorlog
een
guerrillaoorlog, een verloren oorlog
waarin de hightech wapens van
de Yankees, ondanks napalm en
de duizenden tonnen bommen,
weinig effect hadden. De jungle
was de soldaten onbekend, de
modder zoog mensen letterlijk op, slangen en ander kruipsel
beten moorddadig om zich heen,- spanningen en drugs
eisten hun tol. Maar de allerbelangrijkste vijand was misschien
wel het geheime gangenstelsel van de Vietcong-strijders dat ver
buiten de stad begon en letterlijk onder de vloer van
commandoposten in de stad uitkwam. Het busje vertrok deze
ochtend vanaf het majestueuze hotel Rex in het centrum van de
stad richting het noordwesten. Op het middagmenu staan de Cu

stuks en vergeeld door de zon. Kogels krijgen hier een tweede
kans: pennen, gemaakt van kogels, kogels als hangertje,
kogels als aansteker. En natuurlijk weer de bekende Zippo's
met opbeurende teksten erin: Death is my business and
business has been good, of: / know l'm going to heaven
because l've already been to heil: Vietnam. En als er één plek
een hel was, dan was het hier. In dit gebied kon de grond
letterlijk ieder moment opengaan en een seconde later
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weer sluiten met als achterlating een
zelfgemaakte granaat, opgebouwd uit
afgedankte coca-colablikjes.
De Amerikanen vroegen zich sinds het
begin van de oorlog af hoe sommige
aanslagen mogelijk waren. Zo pleegde de
Vietcong een gerichte aanslag en zo
verdwenen de guerrilla-strijders in het
niets, leken ze te zijn opgelost in de
jungle. Maar op een dag werden de
tunnels ontdekt. De eerste gerichte actie
heette Crimp (de val). De tunnels
werden onder water gezet, zonder
succes. De tweede aanval in 1967
was iets minder charmant: zes dorpjes
boven de tunnels werden vermorzeld
door 30.000 militairen, tanks en artillerie. Bovendien strooiden B-52's
tonnen bommen boven het gebied uit.
Delen van de tunnels storten in, maar
dat bleek een topje van de 'ijsberg'.
Toen kwamen de honden, toen de
bulldozers, toen de speciaal in het
zuiden van de VS gerecruteerde
tunnel rats (soldaten die klein genoeg
waren), die de tunnels in moesten, en
toen werd een speciaal, snelgroeiende
grassoort
uitgestrooid.
Eenmaal
beland in het droge seizoen werden
deze velden in brand gezet. Het had
allemaal weinig nut.
Maar al dat geweld is verstomd. H ier en
daar een krater, zo groot als een royale
vijver. Bordjes met B52 maken duidelijk
dat het hier om een inslag gaat. Door
dichte begroeiing lopen we naar het
eerste luik in de grond. Onzichtbaar en
afgedekt met bladeren. Als het luik
opengaat, stelt de gids: „Vaak zat er dan
een boobytrap aan vast en volgde er een
explosie. Die had twee doelen: de
Amerikaan te verwonden of erger, en de
tunnel
te
beschermen
tegen
ongewenste bezoekers."
„Heeft iemand zin om af te dalen?"
Niemand dus. Een paar meter verder
volgt een gat dat voor de gemiddelde
hamburgereter geschikt is gemaakt. We
dalen af in de aarde. Kleine lampjes
maken duidelijk hoe klein de gangen
zijn.
Voor
lieden
met
latente
claustrofobie is dit een hel. Dieper en
dieper gaan we, het wordt steeds muffer,
zuurstofarmer en warmer. Dan komen
we gelukkig uit in een vergaderruimte
waar de communistische kameraden
vroeger hun plannen uitbroedden.
Eindelijk een beetje ruimte. Dan is er
nog een tweede niveau en een derde,
steeds dieper en verder en smaller. Tien
minuten ondergronds is al een
onmenselijk lange tijd; laat staan jaren.
Sommige toeristen haken af bij niveau
één, anderen gaan door naar twee. De
domsten ervaren drie. Tracey (27) uit
Florida komt schreeuwend als een
speenvarken een gat uitgekropen. Ze

roept dat een vleermuis haar had
aangevallen.
„Die tunnels vormden een ondergronds
dorp," aldus de gids. „Er werden
kinderen geboren, er waren leslokalen,
een ziekenhuis en keukens." Hij spiedt
rond, wachtend op een scherpe vraag.
Als die uitblijft: „Zou de rook hen niet
verraden?" „Ja hoe zit het eigenlijk met
die rook?" mompelt de groep.
„Daar was een speciale oplossing voor
gevonden. De rook werd afgevoerd
naar een steeds hoger gelegen
kamertje. Tegen de tijd dat de oppervlakte werd bereikt, had de aarde al
zoveel opgezogen dat er slechts een
klein rookpluimpje, nauwelijks zichtbaar,
tussen de bladeren tevoorschijn kwam.
Als uitsmijter van het park dient een
provisorisch in elkaar getimmerde galerij
waaronder
martelwerktuigen
de
dubieuze eer hebben om centraal te
staan. Wijzend op de Conical trap, een
piramideachtige constructie van staal
met weerhaken; op de grondplaat is
een stalen pin van dertig centimeter
gelast. „Als de Amerikanen hier intrapten, konden ze geen stap meer
verzetten." Daarna volgt een soort
gehaktmolen (shaft tur-ned trap) waarin
de soldaten terecht konden komen.
Terwijl
vlijmscherpe
pinnen
ronddraaiden, werd het slachtoffer over
zijn hele lichaam geperforeerd en
bloedde vervolgens dood in een drie
meter diep gat.
Hier sidderde de aarde. Hier vierden
dood en verderf hoogtij. Hoe lang
geleden ook: deze omgeving blijft
gespannen en niemand lacht. Zoals
voorspeld zit er aan het einde van de
tour een levende beer in een kooi.
Niemand weet wat het dier daar doet.
Een veel reizende collega had in
Nederland al laten weten dat het beest
tijdens de oorlog als bezem annex
stofzuiger diende. „Hij kreeg een touw
om en werd vervolgens door de tunnels
getrokken. Een soort hulp in de huishouding." We laten het grapje maar voor wat
het is.

Tekst en fotografie:

ROB HAMMINK

14 TVWEEKEINDE
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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN

EX-ONDEROFFICIEREN
van de KRIJGSMACHT
OOSTENDE

Gesticht 188 7
Postrekening 000-0146912-54

INLICHTINGEN VOOR AANSLUITING
BIJ ONZE MAATSCHAPPIJ

********************************************
Bij de méér dan 100 jaar-oude Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren
Oostende, sluit men zich spontaan, vrij en ongedwongen aan. Hetzij als effectief lid, als
weduwe, of als sympathiserend lid ...

Effectief lid, zijn zij die als onderofficier bij de Landmacht, Luchtmacht, Zeemacht,
Medische Dienst, of Rijkswacht hebben gediend. Hetzij als beroepsmilitair, of als
dienstplichtige. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom...
Sympathiserend lid, zijn zij die begaan zijn met onze maatschappij.
Haar beleid en activiteiten op prijs stellen ...
HET LIDMAATSCHAP BEDRAAGT
8 EURO voor EFFECTIEVE LEDEN
8 EURO voor SYMPATHISERENDE LEDEN
7 EURO voor WEDUWEN of ALLEENSTAANDE LEDEN
leder lid ontvangt dan regelmatig en gratis ons tijdschrift "de Klaroen", dat om de 3
maanden verschijnt, en alle nodige inlichtingen bevat omtrent datgene wat in de
volgende trimester in de vereniging plaatsvindt, met bovendien nog wat interessante
artikels over alles en nog wat...
Wij durven rekenen op de welwillendheid en inzet van al onze trouwe leden, opdat zij in
de familie, vriendenkring, of omgeving, met de mensen zouden willen praten, die vatbaar
zijn om deel uit te maken van onze grote en mooie familie. Let op: eventuele aansluiting
moet ongedwongen gebeuren, zonder enige druk!
Hierbij zult U een model van aansluiting vinden, dat kan gebruikt worden om iemand
aan te sluiten. Wil het na zorgvuldige invulling, bezorgen aan ons secretariaat, of
overhandigen aan één van onze bestuursleden.
Dank bij voorbaat !

SECRETARIAAT : G. DEWULF
SLACHTERSSTRAAT 2
8400 OOSTENDE
Tel : 059/50 78 48

bus 4

13.

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

14.

SENIORENWEEK VAN 19 TOT 24 NOVEMBER 2001
DATUM

ACTIVITEIT / PLAATS

INSCHRIJVING / PRIJS

MAANDAG Quiz
19/11
Feestpaleis

DINSDAG
20/11

Hobbytentoonstelling
demonstraties
bloemschikken,scrabble,
schaken,schilderen,
kantklossen
Feestpaleis

WOENSDA
G
21/11

Grootouders -kleinkinderen
Animatie en pannenkoeken
Duin en Zee

DONDERD
AG
22/11

Infonamiddag
"De Euro" + "Persoonlijke
veiligheid"
Feestpaleis

VRIJDAG
23/11

Kaarten
Stadswandeling en bezoek
aan de
Amandine
Feestpaleis / Kiosk

ZATERDAG Aperitiefconcert 10.30
24/11
Feestpaleis
Dansnamiddag
Ten Stuyver

Alle verenigingen worden
verzocht het aantal deelnemers
mee te delen aan Carla vóór
31-10-01.
Particulieren kunnen zich
eveneens bij Carla inschrijven
of de dag zelf ter plaatse.
+

Prijs per volwassene : 50
BEF, kinderen
gratis.Inschrijven met
strookjes tot 31 -10-01, te
verkrijgen bij Carla

Inleg voor het kaarten : 40
BEF,
inschrijven ter plaatse

Inschrijven niet verplicht,
eventueel tafels te reserveren
bij Henri Cordier : 059/50 45
67

Alle activiteiten starten om 14.30 uur. Deuren gaan open om 14.00 uur.
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