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JAAR 2002.

Beste Vrienden,
Ja het is weer zover het jaar 2001 loopt ten einde, een nieuw jaar staat voor de deur en
wat zal dit weeral met zich meebrengen.
Het voorbije jaar was op vele vlakken er eentje om vlug te vergeten met al die aanslagen,
de nodige nattigheid en de innerlijke politieke omwentelingen.
Het jaar 2002 is een grote stap voor het Verenigd Europa nu we aan de EURO toe zijn,
we hebben er lang over gesproken maar nu is het zover. Ik denk dat voor iedereen van ons
het een aanpassing zal zijn, maar als goede militairen zal deze aanpassing maar van korte
duur zijn, we zijn intussen een paar jaartjes ouder geworden maar men heeft altijd ons
geleerd het verstand op nul zetten en opnieuw beginnen ik denk dat dit wel de veiligste
manier is om er door te komen.
Met dank aan alle bestuursleden, leden en sympathisanten en adveer-teerders die door
hun steun hebben bijgedragen tot de verdere groei en bloei van onze vereniging.
In naam van de voorzitter en het bestuur wens ik U allen en Uw familie een zalig
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar voor 2002, vol van blijdschap, vrede en zonder
zorgen.
G. DEWULF
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2.
AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE.
l. 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 komen
laat zulks weten aan een der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen
trachten te zorgen.
-

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 als onder
werp "Eerste vlucht Brussel-Leopoldstad" in 1925 door E. Thieffry.
- koffietafel en tombola

-

Donderdag 14 maart 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " Het Provinciecommando West-Vlaanderen - structuur,
opdrachten, de eenheden in Wes t-Vlaanderen " door dhr. Maj . Reynders.
- koffietafel en tombola

-

Donderdag 11 april 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 16 mei 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Kongo" door de dhr. FRANCHET
- koffietafel en tombola

-

Donderdag 12 september 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Senator D. RAMOUDT - lid van onze vereniging onderwerp zal later worden medegedeeld
- koffietafel en tombola
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-

-

Donderdag 10 oktober 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " OCMW vroeger en nu " door dhr. F. De Block
voorzitter OCMW Oostende.
- koffietafel en tombola;
Donderdag 08 november 2002 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt " Oostende in de 21ste eeuw " door mevrouw VEULEMANS
1e Schepen in Oostende
- koffietafel en tombola
Donderdag 05 december 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 voor het eetmaal bedraagt nu 11,20 EURO per persoon. De dranken zijn
niet inbegrepen. Na het eetmaal is er gelegenheid om te kaarten of het bingospel.
Leden worden gevraagd om zo veel 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 : 0597 70 94 09.
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 december - 30 december.
3. Koningsdag 2002 :
Voor het jaar 2002 is dit feest gepland op 16 november 2002.
4. Dagreizen :
Onze feestleider is druk bezig om iets op pootjes te zetten voor het jaar 2002, dus
nog even geduld.
5. Planning jaar 2002 :
Ledenvergaderingen :
10 januari - 14 februari - 14 maart - 11 april -/té mei 12 september - 10 oktober - 14 november - 12 december.
Bestuursvergaderingen :
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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-4DONDERDAG 14 MAART 2002 / STATUTAIRE VERGADERING.
Er wordt de leden ter kennis gebracht dat de jaarlijkse statutaire vergadering doorgaat
op 14 maart 2002. De bestuursploeg wordt gedeeltelijk herkiesbaar gesteld.
CUYPERS Fernand
DEHAEMERS heo
THEYS Lodewijk
DEWULF Etienne
Leden die hun kandidatuur voor het bestuur wensen te stellen, moeten
dit doen minstens 15 dagen voor de statutaire vergadering, en dit
schriftelijk aan het secretariaat (art. 15 van de statuten).
Er wordt dan ook gevraagd om tegen 27 februari 2002 de kandidaturen
te laten geworden aan volgend adres : Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende.
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NIEUWE LEDEN 2001 .
Wij heten de volgende nieuw-aangesloten Ex-Onderofficieren hartelijk welkom in onze
Koninklijke Maatschappij.
848. VAN EECKE
Edwin
ADC. b.d.
LM
849. VAN RICKSTAL
F'rangois
ADJ . b.d.
LM
850. TOP
Etienne
ADJ. b.d.
LM
851. VAN HOET
Freddy
ADJ. b.d.
LM
852. SNAUWAERT
André
ADC. b.d.
LM
853. SEURINCK
Nolle
ADJ. b.d.
LM
854. VANDEVELDE
Lucien
1Sg. b.d.
MD
855. RONSMANS
Jozef
ADC. b.d.
LM
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MEDAILLE VAN EX-ONDEROFFICIER .
Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de Medaille van ExOnderofficier in het jaar 2002.
DESPLENTERE Paul
DE LOVE Willy
PACKET Marcel
DUVIVIER Paul
RAU Marcel
MELIS Jean
POSSENIER Gilbert
VANGENCK Gustaaf
MOERMAN Gerard
HOOFDT Siegfried
VAN COILLIE Daniel
DE BRABANDER Roland
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in aanmerking
te komen voor deze Medaille, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat. De
bovenvermelde leden zullen nog schriftelijk verwittigd worden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Op deze mooie herfstdag waren er 90 leden komen opdagen voor deze
ledenvergadering.
De voorzitter opende de vergadering en vroeg om één minuut stilte voor onze
overledenen.
Hij gaf dan het woord aan John die de spreker van de dag voorstelde namelijk de heer
Frangois des Touches, die ons ging spreken over het reilen en zeilen van Distrigaz. De
spreker stelde zich dan voor met te vertellen dat hijzelf een ex-militair was en nu werkte
als public-relations voor Distrigaz.
Hij begon met uit te leggen over het ontstaan van Distrigaz. Over de eerste vindplaatsen
van het gas waarvan de eerste leverancier Nederland was en dit van 1967 tot 1970 waarna
nog de helft werd geproduceerd.
Andere vindplaatsen kwamen aan de beurt zoals Noorwegen en Algerije. Vooral Algerije
drong zich op door het leveren van vloeibaar gas wat een zekerheid gaf voor het leveren.
Zeebrugge werd als haven uitgebouwd en met zijn infrastructuur werd het de draaischijf
voor de ontvangst van het gas maar ook van de verdeling en uitvoer ervan. Met zijn
moderne apparatuur kon de spreker ons vele dia's tonen welke een overzicht gaven van de
volledige behandeling van het gas, de opslag ervan en vooral dan de verspreiding over het
Europees continent. De aanvoer gebeurt vooral per schip voor het vloeibaar gas en als
pipe-line voor de normale toestand. Hij gaf dan ook nog uitleg over de bewerking om
vloeibaar gas terug normaal gas te laten geworden. Hij besloot met te vertellen als dat
Zeebrugge een modelhaven is voor de wereld en datgene die verantwoordelijk zijn voor
de aanbouw van nieuwe havens bij ons de projecten komen bekijken en eventueel over te
nemen. Na nog enkele vragen te hebben beantwoord nam de spreker afscheid van ons met
een hartelijk applaus en het in ontvangst nemen van het gebruikelijk geschenk.
Vervolgens nam de voorzitter het woord met enkele mededelingen vooral het
activiteitenprogramma voor de maand november met als grootste gebeurtenis ons banket
op Koningsdag op 17 november 2001 Het was dan koffietijd en men nam de gelegenheid
te baat om de loten te verkopen voor de gebruikelijke tombola.
Rond 16.30 uur was dan de tijd aangebroken voor de tombola de prijzen werden mooi
verdeeld als was één tafel wel gunstig gestemd voor het aantal prijzen. Rond 17.30 uur
werd dan afscheid genomen om tijdig huiswaarts te keren
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 08 NOVEMBER 2001.
Maar 65 leden waren opgekomen voor deze ledenvergadering maar daar zal het
rotweer voor een groot deel de schuldige zijn geweest. De voorzitter opende de
vergadering met een welkomstwoord en vroeg dan één minuut stilte voor onze
overledenen.
Daarop werd de spreker van de dag voorgesteld namelijk de heer Bauwdewijn
OOSTERLYNCK zoon van een van onze leden. De spreker zelf stelde zich dan voor
als de hoofdverpleegkundige in de Intensieve Zorgenafdeling in het AZ Sint-Jan te
Brugge.
Hij begon met te zeggen alsdat hij alles zo eenvoudig mogelijk ging uitleggen. Hij zou
een drietal onderwerpen behandelen : wat betekent deze afdeling - wie werkt daar - 24
spenderen op de intensieve zorgen. Als eerste was de definitie : deze dienst is
verantwoordelijk voor de ademhaling en het hart en dit voornamelijk na een operatie.

-6Punt twee was de werking : AZ is een van de grootste in Europa voor ontvang van
patiënten namelijk 28.
Er werken daar 120 verpleegkundigen (shiftarbeid 24 uur) en dit in drie ploegen allen zijn in het bezit van een A1 diploma met daarbij een extra opleiding.
Als geneesheren zijn er 6 stafleden (13a14 jaar studies) daarbij de assistenten met een
tiental dokters (met bijscholing) en tenslotte nog 10 kinesisten.
En natuurlijk een groot secretariaat.
Punt drie was wat gebeurt er allemaal op de intensieve zorgen : bij verandering van de
shift is er altijd een overlapping van een kwartier - er worden bloedafnames gedaan met
ongeveer 30a40 mml per dag - vervolgens gaf hij uitleg over de manier van
bloedafnames. Wassen van de patiënt gebeurt driemaal per dag en dit is zeer heilzaam
voor de patiënt. De beademing gebeurt via een buis in de luchtpijp en die wordt
ingebracht tussen de stembanden waardoor de patiënt bijna niet meer kan spreken.
Hij ging verder met te spreken over de verschillende toestelletjes die nog gebruikt
werden zoals een kunstneus - katheders voor het geven van voedsel - blaassonde maagsonde enz.
Hij toonde als laatste 4 soorten hartkleppen welke een waarde vertegenwoordigen van 1
miljoen BF.
Zijn spreektijd zat erop maar moest dan nog wel overwegend enkele persoonlijke vragen
beantwoorden. Na deze prachtige spreekbeurt was een verdiend applaus terecht en hij
nam alzo afscheid met het in ontvangst nemen van het traditioneel geschenk.
Daarna nam de voorzitter het woord, het verslag van de vorige vergadering werd
voorgelezen door de secretaris, er werden nog enkele mededelingen gegeven vooral in
verband met ons banket. Er werden enkele activiteiten in de nabije toekomst voorgesteld
en daarmede was het tijd voor de koffie. De loten van de tombola werden aan de man
(vrouw) gebracht. Rond 16.30 uur was dan de tombola die zoals steeds vlot verliep. Rond
17.30 uur kon dan ook iedereen tevreden huiswaarts keren na deze prettige en aangename
namiddag.
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KQNINGSDAG 2001 .
Met delegaties uit Tongeren, Kortrijk, Hasselt, Brussel en Antwerpen kwamen aan een
totaal van 176 deelnemers voor het vieren van deze Koningsdag 2001 .
We werden verwelkomd door de voorzitter, waarna een toast gebracht werd aan Z.M.
de Koning gevolgd door het spelen van het Vaderlands lied. Het voorlezen van de
telegram gericht aan het Vorstenhuis besloot dit eerste gedeelte van ons programma.
De maaltijd was uitstekend met een vlotte bediening. Na de hoofdschotel was er nog een
kleine toespraak door de voorzitter, waarop men overging tot het uitreiken van de
medailles van Ex-Onderofficieren aan 8 leden van onze vereniging.
Onder leiding van de DJ werd er dan gedanst waarbij er ditmaal geen onderbreking was
voor het houden van een tombola ( dit werd door sommige leden spijtig gevonden ) maar
dat was bij de dansvreugde weinig van te merken.
Om 19-00 uur was het einde aangebroken en kon iedereen tevreden huiswaarts keren met
de gedachte aan volgend jaar : 16 november 2002.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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OM OVER NA TE DENKEN.
There are only two things to sorry about Either you
are well or you are sick.
If you are well, Then there Is
nothing to worry about.
If you are slck,
There are two things to worry about. Either you will
get well or you will die.
If you get well, There is nothing
to worry about.
If you die,
There are two things to worry about. Either you will
go to heaven or heil.
If you go to heaven, There is
nothing to orry about.
But if you go to heil, You'll be so
damn busy shaking hands
with your friends. You
wont have time to WORRY!!!
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HET' WOORD IS AAN DE VOORZITTER.
Het jaar 2002 is in aantocht. Ik wens jullie dan ook gewoontegetrouw een Zalig
Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar. Moge je allen de toekomst in goede gezondheid
beleven.
Het is ook het jaar waar de veel besproken "EURO" zijn intrede doet. Overtuigd zijn
wij, dat binnen enkele maanden wij Eurospecialisten zullen zijn en dat de Belgische
frank tot het verleden zal behoren.
Terugblikkend op het verlopen jaar, wens ik alle sponsors, leden, weduwen en
sympathisanten te bedanken voor hun blijvende steun voor onze Koninklijke
Maatschappij van Ex-Onderofficieren.
In dit tijdschrift zijn een reeks activiteiten vermeld voor 2002, een voorbereidingswerk
van het bestuur. Nevens deze neemt onze vereniging te Oostende ook deel aan
bijeenkomsten van VOSVAMO, het verbond der Oud-strijders- en Vaderlandslievende
maatschappijen van Oostende, de officiële stedelijke plechtigheden nl . de nationale
feestdag, dodenhulde op het stedelijk kerkhof, wapenstilstand, Te Deum, V-dag en zoveel
andere plechtigheden van verenigingen aangesloten bij het VOSVAMO. Maandelijks
komt ook ons bestuur samen.
In het jaar 2001 was onze vereniging vertegenwoordigd op jaarfeesten van de Koninklijke
Maatschappijen te Antwerpen, Kortrijk, Tongeren en Hasselt. Wij moeten echter
vaststellen dat met verloop van jaren, onze aantal deelnemers aan deze activiteiten sterk
aan het dalen is. De oorzaak hiervoor is dat wij allen wat ouder worden en sommige
verplaatsingen wel doorwegen. De duur van de treinreis weegt soms niet op tegen onze
aanwezigheid op het feest.
Wij uit Oostende die hebben deelgenomen aan die jaarfeesten wensen het plaatselijk
bestuur te danken voor ons af te halen aan het station.
Om te eindigen, indien ik nog een wens mag uiten dan is het wel dat onze vereniging mag
verder rekenen op U. "Onderofficieren blijft verenigd".
A. BAROEN
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Kabinet van de Vlaamse minister van Cultuur
Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden
en Ontwikkelingssamenwerking
Manelaarsplem 7, 1000 BRUSSEL

Ex Onderofficieren van de Krijgsmacht
Baroen A.
Hendrik Conscienceplein 1
8400 Oostende

Tel. (02)553 2811 - Fax (02)553 28 05
E mail:
- kabinet.anciaux@vlaanderen.be

Brussel,
Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Soms oplaaiend nieuws, dan weer eens een neerliggend routineus bericht. Een "Jaar van
de Vrijwilliger" glijdt uiteindelijk mee op de nieuwsgolven, en verdwijnt vaak in die stormen
uit het gezichtsveld.
We zijn bij het einde van het Jaar van de Vrijwilliger beland en ik stel er prijs op deze
vrijwilliger eens persoonlijk in de bloemen te zetten: je gewoon bedanken voor wat je
belangeloos doet.
Ik kan me niet inbeelden hoe het verenigingsleven zonder vrijwilligers zou kunnen werken,
of hoe actiegroepen doeltreffend zouden kunnen zijn. Jullie brengen heel wat in beweging,
jullie houden mee de gemeenschap samen. Dat is voor mij immens belangrijk. Dat bedoel
ik wanneer ik stel dat cultuur "het cement van de samenleving" is.
Samen cultuur beleven, mekaar ontmoeten, vormingsactiviteiten opzetten, actie voeren...
Het zet jullie in het midden van het maatschappelijk gebeuren en bij de voorhoede van de
sociale en culturele ontwikkelingen. De waarde hiervan is onschatbaar.
In januari 2002 wordt het decreet lokaal cultuurbeleid van toepassing. De gemeenten die
zich daarop inschrijven krijgen een serieuze financiële hulp, met de bedoeling het
gemeenschapscentrum, het culturele centrum, de bibliotheek en het lokale
verenigingsleven extra aan te moedigen.
Gebruik het. Breng nog méér leven in de brouwerij. Ga de mensen regelmatig van voor
hun televisie, van uit hun isolement halen.
Ik wens jullie voor het komende Vlaamse feestjaar 2002 allen het optimisme toe om verder
te werken, om verder van jullie wijk, stad of gemeente een plezant, creatief en wakker nest
te maken.
Met vriendelijke groeten,

Bert Anciaux
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport,
Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking
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Ons lid PAUWELS Louis en zijn echtgenote VORNEAU Victoire waren op 22
november 2001, zestig jaar gehuwd. Onze Koninklijk Maatschappij ExOnderofficieren wenst hen te gelukwensen met hun diamanten huwelijksjubileum.
oooooooooooooooooooo
Uit de weekbladen van de Belgische Krijgsmacht "DIRECT" :
- Het monument " Slag om Engeland " werd op 05 oktober 2001 in Laken
ingehuldigd in het bijzijn van prins Filip. Dit gedenkteken werd
opgericht om hulde te brengen aan de Belgische piloten die meegevochten hebben
in de Slag om Engeland welke zich afspeelde in augustus - en september 1940.
- Het feest van de Koning in het Paleis der Natie en in elke Provincie :
Op 15 november betuigen wij traditioneel onze eer aan de Vorst.
Het federaal België telt slechts twee officiële nationale feestdagen namelijk 21 juli
en 11 november.
15 november, het feest van de Koning, is nooit wettelijk erkend als feestdag.
Het is in 1886 dat 15 november voor de eerste maal gevierd werd. Waarom 15
november ? Simpelweg omdat het volgens de liturgische kalender de dag van de
Heilige Leopold is. Na de eedaflegging van Albert I werd het feest van de Koning
verplaatst naar 26 november, dag van de Heilige Albert. Na de troonsbestijging
van Leopold III werd 15 november opnieuw het feest van de Koning. Dit bleef
behouden gedurende het regentschap van Prins Karel. Koning Boudewijn en
Koning Albert II hebben deze datum niet gewijzigd.
Op initiatief van de ministers Antoine Duquesne, Binnenlandse Zaken, en André
Flahaut, Landsverdediging, heeft de regering voorgesteld dat het Feest van de
Koning plaats heeft in het Paleis der Natie alsook in elke Belgische Provincie.
Bij die gelegenheid, worden verschillende jongeren uitgenodigd om deel te nemen
aan een reeks officiële activiteiten en aan een algemene reflectie over de
democratische waarden, het burgerschap, de mensenrecht
- Sinds 11 november 1928 weerklinkt aan de Meense Poort te leper elke
avond de Last Post, ter nagedachtenis van de Britse soldaten die tijdens de Grote
Oorlog sneuvelden.
Dagelijks dus, behalve tijdens de vier jaar Duitse bezetting (van 20 mei 1940 tot
06 september 1944). De ceremonie vond dan in GrootBritannië plaats, op woensdag 31 oktober 2001 speelden de klaroenen van
zeven Ieperse brandweerlui voor de 25.000ste keer de Last Post in
aanwezigheid van prins Filip, de Hertog van Edinburgh, prinses Astrid en
prins Lorenz .
§§§§§§§§§§§§§§§

-12WIST JE ................................................................... dat op 25 september 2001
onze dagreis richting Gent en Adegem ging.
Gewoonte getrouw was iedereen op tijd voor de start. Wel nog wat mistig onderweg en
zonder opstoppingen bracht de chauffeur van Gino Tours ons zo dicht mogelijk bij het
Gravenkasteel voor ons bezoek. Deze had sedert veel jaren een restauratie ondergaan, en
werken waren nog onderweg.
Bij het beklimmen van de torens gingen onze gedachten terug in de tijd en het bezoek in
de folterkamer met zijn foltertuigen overtuigde ons dat wij ons gelukkig voelden te leven
in deze periode.
Het middagmaal stelde gewoonte getrouw iedereen tevreden. Daarna ging het verder
richting Adegem, voor het bezoek aan de CANDA War museum met zijn aanpalende
Franse, Engelse en Japanse tuinen.
Het zonnetje kwam zelfs even piepen tijdens de rondleiding in de tuinen met onze
vrouwelijke gids, dochter van de eigenaar dhr. G. Van Landschoot De romantische Franse
tuin met duizenden rozen, een Engels landschapstuin met vijvers en watervallen en een
Japanse tuin met een pracht aan rotsblokken, die de levensweg van de mens symboliseert
werd door onze gids met dichten en rijmen op vakkundige wijze aan ons voorgesteld.
Werkelijk de moeite waard.
Later in de namiddag brachten wij het bezoek aan het museum met de gids, de heer Van
Landschoot. Men kon het niet wegsteken dat deze de vader was van onze voorgaande
gids. Vader en dochter waren evenveel spraaklustig.
In het Canada Museum waant men zich in de tijd van de Tweede Wereldoorlog zoals die
in Vlaanderen beleeft werd. De vele realistische taferelen laten U de gebeurtenissen van
toen opnieuw beleven. Werkelijk de moeite voor diegene die er nog niet geweest zijn, een
bezoekje te brengen.
Na het bezoek aan het museum konden we nog genieten van de opgediende
pannenkoeken met heerlijke koffie. Terzelfder tijd werd het interieur van de zaal met zijn
imposante structuur en bouw beschreven door onze gids. Na een laatste mop door de heer
des huizes werd de terugweg aangevangen om tijdig toe te komen in Oostende.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
WIST JE ............................................................................ dat op 27 september 2001
wij een bezoek brachten aan Tongeren.
Samen met de voorzitter en 18 leden, reisden wij af per spoor rond 09-12 uur richting
Tongeren, om deel te nemen aan het 110 jarig bestaan van de Koninklijke Federatie ExO/Officieren, afdeling Tongeren.
Aan het station van Tongeren werden wij opgewacht door een toeristisch treintje die de
leden uit Kortrijk, Antwerpen, Charleroi en Oostende onder begeleiding van een
afgevaardigde uit Tongeren ons naar de Kazerne Ambiorix bracht.
Daar toegekomen werden wij hartelijk begroet door de voorzitter van Tongeren en zijn
dame, en de andere bestuursleden.
Tijden de maaltijd werd er gedanst onder begeleiding van de orgelist, later bijgestaan
door een zanger. Leden van Oostende waren er als eersten op de dansvloer te bespeuren.
Na enkele spreekbeurten, prachtige maaltijd en een gezellige namiddag was het tijd om de
terugweg aan te vangen. Door een spoorwegongeval zijn wij wel wat later thuis gekomen.
In België kostprijs voor de reis en voor de meesten 100 fr. per persoon en zegge het
verder wij zijn veilig in Oostende toegekomen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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50 jaar 2 KSOO in ZEDELGEM
DOOPPLECHTTSHEID 56ste PROMOTIE
WM A. SCHARLEY
OP 3,

oktober , 2001 vond te
Zedelgem de 'doopplechtigheid
en tevens 50 jaar KSOO in deze
gemeente, plaats. Het was een
killige maar zonnige namiddag als
de pelotons onder begeleiding van
de Muziekkapel van de Gidsen
plaats namen op het paradeplein.
Na de schouwing door de Voorzitter van de plechtigheid
Generaal-majoor VAN DE
WEGHE kon de plechtigheid
beginnen met een toespraak door
de Schoolcommandant.
Vervolgens werden de prijzen
uitgereikt aan de verdienstelijkeleerlingen, de prijs van onze vereniging ging
naar Kpl KBOO Joffery STROIJ en werd
overhandigd door onze secretaris. G.Dewulf.
De doopplechtigheid had als peter verkozen
WM Arthur SCHARLEY – wiens foto werd
voorgesteld aan de leerlingen. Met de belofte
van de promotie werd dit gedeelte
afgesloten. 50 jaar Zedelgem werd in een
toespraak uiteengedaan waarna een
geschenk werd overhandigd aan de
Burgemeester van Zedelgem, hij werd
tevens aangesteld als Ere-KBOO. Korte
toespraak door de Burgemeester waarna de
troepen afmarcheerden om zich klaar te maken voor het défilé. Er volgde dan een
demonstratie door de sportafdeling .
Onder leiding van de Muziekkapel kon het défilé beginnen met voorop de eigen
leerlingen, gevolgd door een peloton uit de School van Dinant en een peloton van de
Onderofficierenschool uit WEERT (Nederland). Met een receptie "All-Ranks" in de
sportzaal werd dan deze mooie namiddag afgesloten.
Vermeld moet toch dat bij alle toespraken gezinspeeld werd voor het behoud van de
school in Zedelgem die zoals men weet verdwijnt in 2007 en wordt overgeplaatst naar
Saffraanberg .
§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§

'

14.

Vrouwen in uniform
Vicki Nielsen onderzoekt in hoeverre vrouwen in de NAVO-strijdkrachten
zijn geïntegreerd

N

NAVO-vrouwen hebben veel te vieren dit jaar. Het is de 40ste
verjaardag van de eerste NAVO-Conferentie van Hoge
Vrouwelijke Officieren en de 25ste verjaardag van de officiële
erkenning van het Comité Vrouwen in de NAVO-strijdmacht
door het Militair Comité, de hoogste militaire autoriteit binnen de
NAVO.
Gedurende de laatste vier decennia zijn de status, de condities en
aantallen van vrouwen binnen de NAVO-strijdkrachten enorm
veranderd. Volgens statistieken van het Bureau Vrouwen in de
NAVO, is het aantal vrouwen in NAVO-uniform, allen vrijwilligers, gestegen van 30.000 in 1961 naar 288.000 vandaag. Maar
iedere militaire eenheid heeft zijn eigen geschiedenis, traditie en
cultuur en de mate van integratie van vrouwen verschilt dan ook
van de een tot de ander. Alhoewel vrouwen al meerdere jaren in
de strijdkrachten dienen, blijft de discussie over de feminisering
van het leger bestaan, zelfs in landen waar men al verder gevorderd is met de integratie dan andere: over hoe en waar vrouwen
zouden moeten dienen en trainen, over de mate waarin vrouwen
zouden moeten integreren, en zelfs over de vraag of het proces
niet al te ver gevorderd is.

Aangezien de integratie van vrouwen op verschillende niveaus en op
verschillende manieren plaatsvindt, is het moeilijk om een precies overzicht
te maken van de stand van zaken in de NAVO-landen. Een snelle blik op een
aantal lidstaten die al langer vrouwelijke militairen hebben, vaak al vanaf
de Eerste of Tweede Wereldoorlog, illustreert het punt.
Noorwegen en Denemarken zijn in bepaalde opzichten de meest
progressieve landen, wat vrouwelijke soldaten betreft. Noorwegen was
het eerste NAVO-land dat vrouwen toestond op onderzeeërs te werken en
vrouwen mogen sinds 1985 deel uitmaken van alle gevechtseenheden.
Denemarken stelde in 1988 alle functies en eenheden open voor vrouwen
nadat tests waren uitgevoerd met gevechtswapens in 1985 en 1987.
Deense en Noorse militaire vrouwen dienen, of hebben in alle operationele
functies van het leger gediend, behalve als para-ranger of marine
commando, aangezien tot vandaag de dag nog geen enkele vrouw aan de
toelatingseisen heeft voldaan. Bovendien heeft geen Deense vrouw ooit als
straaljagerpiloot gediend. In beide landen trainen, werken en dienen
vrouwen op basis van dezelfde voorwaarden als mannen. Zij kunnen zich
ook op vrijwillige basis aanmelden voor de nationale dienst, hetgeen hun
de mogelijkheid biedt inzicht te krijgen in het leger en hen kan stimuleren
om een militaire carrière na te streven. Er is zelfs een recent debat in
Noorwegen geweest over een mogelijke
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-15dienstplicht voor vrouwen als middel om vrouwelijke vertegenwoordiging te realiseren en om gelijke behandeling van de seksen te
bevorderen.
Maar toch is een vrouwelijke vertegenwoordiging van vijf procent
en slechts drie procent voor respectievelijk Denemarken en
Noorwegen laag in vergelijking met andere lidstaten. Noorwegen
probeert het aantal vrouwelijke soldaten in 2005 op te krikken naar
zeven procent. Ondanks de aanstelling van de eerste vrouwelijke
minister van defensie in Noorwegen in maart 1999 zijn slechts
enkele vrouwelijke militairen tot de hogere functies
doorgedrongen. De eerste vrouwelijke kolonel werd pas in
november 1999 benoemd. Een van de redenen is dat veel vrouwelijke officieren na hun zwangerschapsverlof van een operationele
naar een administratieve functie overgaan, waarmee hun kansen
om geselecteerd te worden voor een studie aan de militaire academie
verminderen. Ook in Denemarken hebben slechts weinig vrouwen de
hogere functies bereikt. Hier is ook de rekrutering en het behouden
van vrouwelijke soldaten een probleem. In 1999 en 2000 hadden
de militaire academies de laagste instroom van vrouwen van de
afgelopen jaren.
De hoogste vertegenwoordiging van vrouwen in het leger die in
actieve dienst zijn, is te vinden in de Verenigde Staten (14 procent) en
Canada (11,4 procent). De doorbraak voor Amerikaanse legervrouwen
kwam met het ontstaan van de All- Volunteer Force in 1973. Destijds
was het leger na de Vietnam Oorlog in diskrediet geraakt, en dit
leidde ertoe dat minder mannen bereid waren in dienst te gaan en
vrouwen dus welkom waren. Vandaag de dag

is 8,6 procent van de Amerikaanse strijdkrachten die over de
gehele wereld dienen vrouw. Meer dan 11.200 vrouwelijke soldaten hebben deelgenomen aan NAVO-vredesoperaties en
37.000 hebben in de Golf gediend tijdens Operation Desert
Storm in 1991. Amerikaanse legervrouwen vinden ook hun weg
naar de top. Vandaag de dag zijn er vier van hen doorgestroomd
naar de driesterren functie die vergelijkbaar is met die van
luitenant-generaal of vice-admiraal.
Niet alle functies zijn echter open voor vrouwen in het Amerikaanse leger. In theorie zijn alleen de functies gesloten, waarbij
directe grondgevechten plaatsvinden. Maar in praktijk zorgen de
huidige bestemmingsreglementen ervoor, dat verscheidene
andere functies in feite enkel en alleen voor mannen zijn. Effectief
is dus 80 procent van alle functies bereikbaar voor vrouwen.
Canadese militaire vrouwen hebben aan de andere kant vanaf
1989 de mogelijkheid in bijna alle functies en omgevingen te dienen. De enige uitzondering gold voor onderzeeboten, maar deze
restrictie is in maart van dit jaar opgeheven. De eerste vrouwen
zullen in de herfst starten met hun onderzeeboottraining. Toch
zijn ook in het Canadese leger de meeste vrouwen nog steeds te
vinden in de meer traditionele gebieden en heeft men weinig
succes geboekt met het integreren van vrouwen in de beroepen
die werken met gevechtswapens zoals de infanterie, artillerie,
veld-genie en pantser, waar de vertegenwoordiging blijft steken op
l,9 procent.
Het Franse, Nederlandse en Britse leger werven sinds jaar en dag
vrouwelijke soldaten en vrouwen vertegenwoordigen hier

dan ook meer dan 8 procent van het personeel. In het algemeen
zijn slechts enkele vrouwen doorgedrongen tot hogere posities.
Vrouwen bleven zowel in Nederland als in Groot-Brittannië tot
in respectievelijk de vroege jaren '80 en '90 gescheiden in
vrouweneenheden. Frankrijk verleende vrouwen een gelijke
status in de vroege jaren '70, maar pas in 1980 werden er serieuze stappen gezet om de integratie van vrouwen te bevorderen
en de quota bleven ongewijzigd tot in 1998. Men verwacht dat
de rekrutering van Franse legervrouwen zal toenemen bij het
afschaffen van de dienstplicht in 2002. Het streven van het
Nederlandse leger om in 2010 twaalf procent vrouwen in dienst
te hebben, zal vermoedelijk moeilijk te halen zijn, gezien de
moeilijkheden de huidige aantallen te realiseren en op peil te
houden.
In theorie zijn zowel in het Nederlandse als in het Franse leger
alle posities open voor vrouwen. In praktijk blijft de toegang tot
bepaalde specialismen echter verboden terrein. Dit is meestal op
gebieden waar hoge fysieke eisen en gevechtseffectiviteit gelden,
of vanwege praktische redenen zoals bijvoorbeeld in het geval
van onderzeeërs. De meeste vrouwen blijven dienen op logistieke
en gevechtsondersteunende afdelingen, terwijl operaties van de
afgelopen jaren de geschiktheid van vrouwen om effectief te opereren in oorlogsgebieden hebben aangetoond.
Bepaalde beperkingen blijven ook in het Verenigd Koninkrijk bestaan, maar in het begin van 1990 zijn veel veranderingen
doorgevoerd. Vrouwen mochten vanaf toen op zee dienen op
oppervlakteschepen, inclusief gevechtsschepen, en zij mochten
iedere rol in de lucht vervullen. Nu staan ongeveer 95 procent
van alle luchtfuncties en ongeveer 70 procent van alle leger- en
marineposten voor vrouwen open. Engelse vrouwelijke soldaten dienen op bijna ieder gebied naast hun mannelijke collega's,
behalve daar waar de eerste taak is om 'de vijand te stoppen en
te doden' en hun aanwezigheid afbreuk zou doen aan de slagkracht van de troepen. Dergelijke restricties passen bij een uitspraak van het Europese Hof dat het toelaat vrouwen om die
reden uit te sluiten van bepaalde functies. Het Hof laat de
beslissing op dit terrein over aan de nationale overheden. Britse
legervrouwen mogen vanwege medische redenen ook niet op
onderzeeërs werken of als mine-clearance duikers in de
Koninklijke Marine.
Belgische legervrouwen kwamen pas later ten tonele, de
strijdmacht werd pas in 1975 opengesteld voor vrouwen. Vandaag vertegenwoordigen zij zeven procent van de totale macht en
hun aantal groeit nog steeds, ook in de hogere regionen. Zij zijn
volledig geïntegreerd in alle functies maar de meeste vervullen
toch administratieve of logistieke functies. In Luxemburg, dat
geen luchtmacht of marine heeft, was het vrouwen tot 1987 niet
toegestaan in het leger te dienen, op dit moment bestaat slechts
0,6 procent van al het personeel uit vrouwen.
De meeste Mediterrane landen hebben hun strijdmacht in de
jaren '80 en '90 opengesteld voor vrouwen, alhoewel sommige
vrouwen wel al in de medische staf toelieten. Griekenland liet
vrouwelijke onderofficieren toe in supportfuncties vanaf 1979.
Militaire academies bleven tot 1990 gesloten en de toegang tot
een militaire opleiding blijft beperkt. Vrouwen worden nog
steeds van gevechtstaken uitgesloten, maar de eerste Griekse
vrouwen dienden op zee in 2000 en de eerste vrouwelijke cadet
wordt in 2001 op de Luchtmacht Academie verwacht. Ongeveer
vier procent van alle militairen is vrouw. Spanje begon in 1988
met het rekruteren van vrouwen en Portugal in 1992. In beide
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landen is het aantal vrouwen ongeveer 6 procent van de gehele
legermacht. De meeste posities, ook de gevechtsfuncties, zijn
opengesteld voor vrouwen in het Spaanse leger. Bepaalde beperkingen blijven bestaan voor wat betreft bepaalde specialismen en
meer dan de helft van de vrouwen werkt op administratieve functies. Portugese legervrouwen kunnen in theorie voor iedere post
in aanmerking komen, maar in praktijk blijven de mariniers en
gevechtsspecialismen voor hen gesloten.
In Turkije, werden vrouwen vanaf de late jaren '50 toegelaten
op de militaire academies. Een drastische ommekeer in het beleid
in 1960 zorgde er echter voor dat zij tot 1982 niet meer aanvaard
werden voor een militaire opleiding en dat er geen vrouwelijke
cadetten meer toegelaten werden op de militaire scholen tot tien
jaar daarna. Turkse legervrouwen, die slechts 0,1 procent van de
totale krijgsmacht uitmaken, kunnen alleen dienst doen als officier en zijn uitgesloten van alle gepantserde en infanteriediensten. evenals van onderzeeërs.
In de nieuwe NAVO-lidstaten hebben de voorbereidingen op
de toetreding tot de EU, geleid tot een sneller invoeren van
gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het leger in de jaren
'90. Ook werd toen het militaire onderwijs voor vrouwen opengesteld in alle drie de landen. Vandaag vertegenwoordigen vrouwelijke soldaten 3,7 procent van de totale krijgsmacht in de Tsjechische Republiek en ruim negen procent in Hongarije, maar zij
blijven met name in de traditionele rollen werkzaam en slechts
weinigen zijn naar hogere functies doorgestroomd. In het Poolse
leger bestaat een lage vertegenwoordiging van O, l procent vrouwen, wat waarschijnlijk wel zo zal blijven, gezien de recente herstructurering. Zo goed als alle vrouwen werken op medische posten.
De Duitse Bundeswehr beperkte tot voor kort het tewerkstellen van vrouwen tot de militaire muziekkorpsen en medische
diensten. Als gevolg hiervan is het percentage vrouwen laag met
2,8 procent. Maar dankzij de eenzame strijd van een vrouw die
graag in dienst wilde bij het onderhoudsteam en een uitspraak
van het Europese Hof van Justitie in januari 2000, zijn alle functies nu opengesteld voor vrouwelijke soldaten. Eenjaar later werden de eerste vrouwen gerekruteerd voor de lagere functies en als
onderofficier, waarna in juli 2001 de eerste officieren werden
toegelaten. De integratie van vrouwen is soepel verlopen en
vrouwen uit alle takken van dienst, werken nu al in de door de
NAVO geleide operatie op de Balkan.
Italië was het laatste NAVO-land dat vrouwen uit het leger
hield. Maar in september 1999 stemde het parlement in met
een wet die vrouwen toestond in dienst te treden bij het leger.
Hierop volgden jaren van campagnevoeren door Lu Associaione Nazionale Aspirant! Donne Soldato (de vereniging van
aankomende vrouwelijke soldaten), die de brede steun van het
publiek kreeg en bovendien gesteund werd door Admiraal
Guido Venturoni, voorzitter van het Militair Comité van de
NAVO. Om deze mijlpaal en de eerste toelating van vrouwelijke leerlingen in 2000 te vieren, werd de jaarlijkse vergadering van het Comité Vrouwen in de NAVO-strijdkrachten in
juni 2001 op verzoek van Italië in Rome gehouden. Normaal
gesproken zou deze vergadering in Nederland gehouden zijn.
aangezien dit land destijds het voorzitterschap had. Italië past
een stapsgewijze benadering toe, waarbij in eerste instantie
aandacht wordt besteed aan het integreren van vrouwen in
algemene ondersteunende diensten in plaats van uitvoerende
functies. Bovendien zijn er beperkingen op de toelating tot
Zomer 2001
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hebben om te wennen.
De Duitse en Italiaanse legers kunnen andere lidstaten als
voorbeeld gebruiken, wanneer zij verder gaan met het integreren
van vrouwen op brede schaal. Zij kunnen leren van de lessen die
anderen leerden en gebruik maken van de methodes die elders
functioneel bleken. Het is natuurlijk de interactie tussen de verschillende legers van de lidstaten, die tijdens militaire oefeningen
en operaties, of vredeshandhavingsactiviteiten met elkaar in contact komen, die moet leiden tot de verdere kruisbestuiving van
ideeën en handelwijzen voor een betere omgang met seksevraagstukken.
Ook de NAVO-landen waar vrouwen al langer in het leger
werkzaam zijn, kunnen van elkaar leren aangezien de krijgsmachten vechten om geschoold personeel te krijgen en te
behouden in een competitieve arbeidsmarkt. In Noorwegen
zijn, in het kader van de strategie van de minister van defensie
op het gebied van gelijke behandeling, bijvoorbeeld uitgebreide mentorprogramma's ontwikkeld. Hiermee tracht men
vrouwen te stimuleren om te blijven en mee te dingen naar
hogere posities in het leger. Ook in andere landen wordt wel
een vorm van mentoraat gebruikt waaronder het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten. Zowel Canada als Denemarken zijn begonnen met het 'management van diversiteit'.
Denemarken hoopt meer vrouwen te kunnen rekruteren door
voorde verschillende seksen aparte fysieke basismaatstaven in
te voeren, terwijl de eisen voor fysiek uitdagende taken sekseonafhankelijk blijven. Er is echter een trend gaande dat de
fysieke maatstaven in toenemende mate bepaald worden door
de eisen die het werk stelt, ze zijn steeds minder vaak verschillend voor beide seksen.
In de Verenigde Staten en verscheidene andere landen is de
verhoging van de kwaliteit van leven van het militair personeel
en hun gezin een topprioriteit. Nederland en België experimenteren bijvoorbeeld met mogelijkheden voor parttime werk
wat het makkelijker moet maken voor vrouwen met kleine kinderen. De Noorse Strijdmacht zal deze zomer een actieplan
voor het gezinsbeleid publiceren. Dit richt zich vooral op de
ondersteuning van gezinnen als gezinsleden deelnemen aan
internationale operaties. En in Denemarken krijgt al het personeel zoveel mogelijk invloed op hun eigen werksituatie en
dienstrooster om het gezinsleven zo min mogelijk te belasten,
inclusief de mogelijkheid om tijdelijk een lagere functie te vervullen zonder dat dit de toekomstige carrièrekansen in gevaar
brengt.
Vrouwen zijn de afgelopen 40 jaar een heel eind gekomen in
de NAVO-strijdkrachten. Toch blijft het lage aantal
vrouwelijke militairen, vooral in de hogere rangen, een groot
probleem. Op dit punt geeft het NAVO-hoofdkwartier niet
bepaald
het goede voorbeeld, er zijn slechts drie vrouwelijke officie
ren, die op dit moment deel uit maken van de Internationale
Militaire Staf. Maar laten we eens afwachten wat de
aankomende 25 jaar in petto hebben voor vrouwen in dienst van
de
NAVO, die langzaamaan in functie stijgen en die steeds meer
hun stempel op het leger drukken.
•

MEER INFORMATIE OVER VROUWEN IN DE NAVO STRIJDKRACHTEN
KAN JE VINDEN OP WWW.NATO.UN.DOVU.FACTS.EWINF.HTM

Werken aan meer
vrouwen in de
NAVO – strijdkrachten
Veertig jaar geleden, in juni 1961, kwamen afgevaardigden
van Denemarken, Nederland, Noorwegen, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten in Kopenhagen bij elkaar, ter
gelegenheid van de eerste NAVO-conferentie van Hoge
Vrouwelijke Officieren, die werd georganiseerd door de
Deense Atlantische Vereniging. De conferentiegangers
spraken de wens uit regelmatig bijeen te komen en zeiden te
hopen dat de daartoe aangewezen NAVO- en nationale
autoriteiten zouden overwegen om meer vrouwen in het leger
op te nemen.
Maar het was pas in 1976, vijftien jaar later, dat het Comité
Vrouwen in de NAVO-strijdmacht officieel werd geaccepteerd
door de Militair Comité. Het aantal NAVO-landen dat
afgevaardigden, of waarnemers, naar de vergaderingen van het
comité zond, steeg echter met de jaren gestaag. Nu zijn er 18
afgevaardigden van alle NAVO-landen behalve IJsland dat geen
Strijdmacht heeft. Canada heeft de komende twee jaar het
voorzitterschap.
Een Bureau voor Vrouwen binnen de NAVO kreeg aan het
eind van 2000 op het NAVO-hoofdkantoor de permanente
status bij de Internationale Militaire Staf. Het ondersteunt
het werk van het comité en dat van de drie subcomités op de
gebieden van training en ontwikkeling, rekrutering en
werkgelegenheid, en kwaliteit van het leven. Het bureau
probeert ook als een verzamelplek te dienen voor informatie
en onderzoek op dit gebied. Tevens tracht het
bewustwording te creëren over het effectief inzetten van
vrouwen in het leger bij NAVO- en Partnerlanden.
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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
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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
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