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KERSTNACHT AAN DE IJZER
't Is Kerstmis. Aan d'IJzer in regen en nacht Staat
bibbrend en treurend een eenzame wacht.
Hij droomt... De familie zit weder geschaard -ook hijrond den kerstblok die vlamt in den haard.
Hij droomt en vergeet hoe alleen hij hier staat Hoe bitskoud de regen bespritst zijn gelaat.
Hij luistert... en over de Mandelgouw uit
Blij klangelt der klokken hoogfeestelijk geluid.
Hij droomt van een kerke vol schitterend licht Zijn
kinderkes knielen voor 't Goddelijk Wicht.
Een belleke rinkelt... Een engelenstem
"Adeste..." De vrede van Bethlehem.
Maar plots boemt geschut als gevloek wijd en zijd ! De
jongen ontwaakt uit zijn dromen en... schreit.
't Is Kerstmis. Aan d'IJzer in regen en nacht Staat
bibbrend en weenend een eenzame wacht.
(Uit het Frontblaadje 'Boos Iseghem'
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
In naam van de voorzitter en het bestuur wens ik U allen en Uw familie een zalig
kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar voor 2003, vol van blijdschap, vrede en zonder
zorgen.
Laten we rap het jaar 2002 vergeten en denken aan de toekomst en vooral wat het
jaar 2003 voor ons in petto heeft.
Met dank aan alle bestuursleden, leden, sympathisanten en adverteerders die door
hun steun en aanwezigheid hebben bijgedragen tot de verdere groei en bloei van
onze vereniging.
De secretaris
§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§

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 09 januari 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
- speciale tombola
Donderdag 13 februari 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Monumentenzorg" door dhr. Jeroen CORNILLY adjunct-adviseur
bij de Dienst Cultuur van de Provincie
- koffietafel en tombola
Donderdag 13 maart 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Natuur rond Oostende" door dhr. VANHOECKE
- koffietafel en tombola
Donderdag 10 april 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. Johan VERSTREKEN (onder voorbehoud)
- koffietafel en tombola
Donderdag 08 mei 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Werking Buurthuizen" door dhr. Sven GERMONPRE
- koffietafel en tombola

3.

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 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 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 09Datums van de samenkomsten :
Jaar 2003 : 20 januari - 10 februari - 03 maart - 24 maart -14 april - 05 mei - 26 mei16 juni - 07 juli -28 juli - 18 augustus – 08 september - 29 september -20
oktober - 10 november -01 december - 22 december.
3. Koningsdag 2003 :
Is gepland op 15 november.
4. Dagreis :
Is gepland op 16 september - bestemming onbekend - dit hangt af van het humeur
van onze feestleider maar zoals steeds zal het weeral de moeite lonen om deel te
nemen.
5. Planning 2003 :
1 . Ledenvergaderingen :
09 januari - 13 februari - 13 maart - 10 april - 08 mei -11 september - 09
oktober - 13 november - 11 december.
2 . Bestuursvergaderingen:
02 januari (donderdag) - 05 februari - 05 maart - 02 april -30 april - 04 juni - 06
augustus - 03 september - 01 oktober -05 november - 03 december.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
DONDERDAG 13 MAART 2003 / STATUTAIRE VERGADERING.
Er wordt de leden ter kennis gebracht dat de jaarlijkse statutaire vergadering doorgaat
op 13 maart 2003. De bestuursploeg wordt gedeeltelijk herkiesbaar gesteld.
VAN LOOCKE Raymond
VERPOUCKE Albert-John
SOMERS Jacques
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 2003 de kandidaturen
te laten geworden aan volgend adres : Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

-4 LEDENVERGADERING VAN 10 OKTOBER 2002.
De veronderstelling is dat het goede weer een rol heeft gespeeld omdat er maar 63
leden waren komen opdagen voor deze vergadering.
Na de verwelkoming door de voorzitter werd er één minuut stilte in acht genomen
ter nagedachtenis van onze over leden
De spreker van de dag werd voorgesteld door de secretaris, namelijk dhr. Franky De
Block voorzitter van het OCMW Oostende, die ging spreken over het OCMW vroeger
en nu.
Hij begon onmiddellijk met de geschiedkundige evolutie die terugging tot de 12de
- 13de eeuw, het was vooral dan gericht door het helpen van behoeftigen door de
Kerk en de rijke burgerij.
In 1925 werd de Commissie van Openbare Onderstand opgericht en die werkte vooral
volgens de willekeur van de gemeente. In 1975 werd voor het eerst het
bestaansminimum mogelijk en dit in gans het land. De wet van 08 juli 1976 bepaalde de
oprichting van het OCMW. Het werd een politieke evolutie maar wel een
tweederangspolitiek. Sedert 7 jaar is het OCMW volledig onafhankelijk inzake
bevoegdheid, het werkt met een volwaardige ploeg en zelfs de zittingen van het bestuur
zijn openbaar.
Wat doen met het geld ? Vooral zuinig beheren., ten dienste van de bevolking. De
opdracht bestaat erin de behoeftigen te helpen, hun eventueel jobs aanbieden en het
verzekeren van het bestaansminimum dat voor het ogenblik voor alleenstaanden 23.000
bf:.en voor koppels 32.000 bf bedraagt.
Een tweede opdracht is de welzijnsservice. 1/3 van de bevolking van Oostende is ouder
dan 60 jaar. We werken vooral met thuiszorg wat vooral inspeelt over de vertrouwde
omgeving. We hebben ook de buurthuizen waarvan er reeds 3 volop in werking zijn en
een vierde is gepland voor 2004.
Het OCMW heeft nogal een negatieve kant te verwerken bij de bevolking dat wordt dan
ook stilaan doorbroken. Vooral in de bejaardensector1 wordt gewerkt aan de opvang in
bejaardentehuizen - een nieuw complex wordt gevestigd aan de Elisabethlaan - verder is
er ook verwezenlijkt dat de kinderen geen hulp meer moeten bieden bij financiële
tekorten en dit is voor Oostende enig in Vlaanderen.
Sociaal gezien is het OCMW reeds 75% gelukt in zijn opdracht maar er wordt verder
gewerkt onder ander met het bouwen van een Sociaal Centrum welke de naam kreeg
van Campus Willy Kooy (oud lid van onze vereniging). Na deze uiteenzetting werd de
spreker onthaald op een warm applaus en hij verliet ons na het in ontvangst nemen van
get gebruikelijk geschenk
De voorzitter nam dan het woord voor de gebruikelijke mededelingen vooral in
verband met ons banket en de activiteiten van de maand november. Daarmede was
het dan koffietijd.
Na de verkoop van de tombolabiljetten en het houden van de tombola werd om
17.15 uur afscheid genomen en zeggen we tot volgende maand.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§ §§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2002.
Groot was onze verbazing als voor de aanvang van de vergadering allerlei materiaal
werd aangebracht door het stadspersoneel, het leek wel een kleine invasie er moest dan
ook wat omgebouwd worden.
De voorzitter opende deze vergadering met een welkomstwoord en de gebruikelijke
minuut stilte voor de overleden leden.

-5Daarop werd de spreker (spreekster) van de dag voorgesteld namelijk Mevr.
VEULEMANS eerste schepen van de stad Oostende, schepen van Toerisme en
Financiën. Dat was dan ook de reden van de kleine volksverhuizing, zij ging
namelijk spreken over het Toerisme in Oostende alsook over de toekomstplannen
van de stad. Ze ging ons enkele promotiefilms laten zien over wat er reeds is
gebeurd en ook de vernieuwing van de Casino. Heel spontaan vertelde ze wat ze
zoal van plan is om Oostende te promoten als de kuststad van België en dit
vooral in het buitenland waar ze een paar congressen over toerisme heeft
meegemaakt. De film die daarop volgde was dan ook een overzicht wat Oostende
gedurende het jaar 2002 aangeboden heeft aan de toeristen alsook aan de
bewoners van de stad. Ze vertelde verder als dat dit programma voor 2003
ongeveer de zelfde leidraad zal hebben met nog enkele verbeteringen. Als laatste
deel kregen we dan de film met de toekomstbeelden hoedde Kursaal er ongeveer
zal uitzien na de werken.
Men kon merken dat ze als Schepen van Toerisme vol vuur zit om Oostende een
volwaardige kuststad te maken.
Na deze prachtige spreekbeurt nam ze afscheid van ons, niet alvorens aan
iedereen nog een prachtige folder over Oostende te hebben gegeven. Met het in
ontvangst nemen van het geschenk en een daverend applaus nam ze afscheid met
te zeggen dat ze nog naar een volgende opdracht moest gaan, dus zoals we zien
een druk agenda.
Dan was het tijd voor onze voorzitter met nog enkele mededelingen betreffende
de komende activiteiten en alsook het banket van 16 november. Het was
koffietijd en ook tijd voor de verkoop van de tombolabiljetten. De tombola
verliep zoals steeds vlekkeloos de prijzen waren mooi verdeeld al waren
sommige tafels toch weer een beetje bevoordeeld. Om 17.15 uur was het einde
aangebroken om afscheid te nemen en na te denken over de volgende
vergadering met een Bingo op het programma.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Wij heten de volgende nieuw-aangesloten Ex-Onderofficieren hartelijk welkom in
onze Koninklijke Maatschappij.
856 VANDERELST
857 MEEREMANS
858 VAN DE VELDE
859 VERSCHELDEN
860 HEBBRECHT

Philemon
Siegfried
Geert
Christiaan
Roger

ADC. b.d.
ADJ. b.d.
ADC. b.d.
ADJ. b.d.
Kwm. b.d.

LM
LM
LM
LM
ZM

§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
MEDAILLE VAN EX-ONDEROFFICIER.
Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de Medaille van
Ex-Onderofficier un het jaar 2003.
GLIBERT Laurent
VERLET Francois
VANDEKERCKHOVE Georges
DE RYBEL Pierre
KERKHOF Lucien
WOUTERS Albert
COENYE Eddy
BEERNAERT Robert
RAMOUDT Didier
LECLUYSE Gilbert
VERMANT Jaak
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in
aanmerking te komen voor deze Medaille, gelieve dan kontakt op te nemen met
het secretariaat. De bovenvermelde leden zullen nog schriftelijk verwittigd
worden.
§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

-

Toen men aan een vrouw die de leeftijd om te trouwen al
lang voorbij was, vroeg waarom ze niet getrouwd was,
zei ze :
Ik verdien zelf de kost en ben dus van niemand afhankelijk. Ik heb een hondje dat me gezelschap houdt,
een papegaai die kletst als geen ander en een kachel die
rookt. Wat heb ik nog meer nodig?
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Op 29 oktober 2002 vond te Zedelgem de plechtigheid plaats ter gelegenheid
van de opening van het schooljaar 2002-2003 alsook de viering van de overgang
van de school naar de Algemene Directie Vorming .
Het was een prachtige namiddag als de pelotons onder begeleiding van de
Muziekkapel van de Marine plaats namen op het oude sporttrein. Na de schouwing
door de voorzitter van de plechtigheid namelijk Admiraal HERTELEER kon de
plechtigheid beginnen met een toespraak door de Schoolcommandant.
Vervolgens werden de prijzen uitgereikt aan de verdienstelijke leerlingen, de prijs van
onze vereniging ging naar Kpl KBOO Sebastien CALEBOUT en werd overhandigd
door onze secretaris G. Dewulf. De doopplechtigheid van de 57ste Promotie had als
peter "1Sgt LINSSEN" hij had deelgenomen aan de veldslagen van de Brigade Piron bij
de bevrijding van België, waarbij hij op 23 oktober 1944 ten gevolge van opgelopen
verwondingen om het leven kwam.
Zijn foto werd voorgesteld en met de belofte van de promotie werd dit gedeelte
afgesloten.
Het was nu de beurt om twee nieuwe Ere-KBOO's aan te stellen namelijk dhr. André
OPSTAELE - Emeritus Eerste Voorzitter van het Arbeidshof te Gent en dhr. Paul
BREYNE - Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen. Vervolgens werd het
Nationaal volkslied gezongen door alle leerlingen onder begeleiding van de
"Muziekkapel van de Marine”.
Onder leiding van de Muziekkapel kon het defilé beginnen en alzo werd deze mooie
namiddag afgesloten met een receptie "All-Ranks" in de sportzaal van de school.

§§§ §§§ §§§ §§ §§§ §§ § §§§
§§§§§§§§§§

-8Korte Berichten : 03 oktober 2002 :
Om 09.12 uur vertrokken uit Oostende 22 leden van onze vereniging per spoor
richting Tongeren om het jaarfeest daar bij te wonen van de Koninklijke
Maatschappij Oud-Onderofficieren afdeling Tongeren.
Aangekomen te Tongeren, stond een bestuurslid ons op te wachten aan het station
om alle leden uit Oostende, Antwerpen, Kortrijk en Brussel per toeristentreintje naar
de "Ambiorixkazerne" te brengen.
We werden er verwelkomt door de voorzitter en het bestuur in de "Club
Guesthouse" van de kazerne.
De namiddag verliep zeer snel voorbij en dit in een zeer goede sfeer onder alle
aanwezigen. Smakelijk eten, genieten van heerlijke dranken, dans en zang waren de
elementen die van de plechtigheid een geslaagd feest maakten.
Plots was het 18.00 uur, de tijd was aangebroken om onze terugweg aan te vangen.
Zonder vertraging zijn wij om 21 .46 uur aangekomen in Oostende waar
verschillende leden zich nog verder dienden te verplaatsen met openbaar vervoer of
te voet.
Terug naar Tongeren in 2003 !!!! Laat ons hopen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
26 oktober 2002 :
Daags ervoor stormwinden tot 1 1 0 km/uur, de dag nadien nog heviger tot 135 km/uur.
Onze vereniging had terug geluk op de dag van 26 oktober toen wij ons naar
Brussel moesten begeven om het jaarfeest bij te wonen van de ExOnderofficieren afdeling Brussel.
Aangekomen in het Centraal station was het een aangename wandeling onder de
zonnestralen naar de feestzaal "t' Kapiteintje" in de Sint Katelijne-straat nr. 30.
Iedereen van onze 15 leden die deelnamen hebben kunnen genieten van een
aangename namiddag onder collega's uit Tongeren, Kortrijk, Jumet en natuurlijk
Brussel.
De terugreis werd aangevangen rond 17.00 uur en zonder vertraging waren wij om
19.17 uur in Oostende.
Onze dank aan het bestuur van Brussel voor een geslaagd feest.
§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§
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Kortrijk 10 november 2002.
Naar jaarlijkse gewoonte werden we uitgenodigd door de Ex-Onderofficieren
afdeling Kortrijk om deel te nemen aan hun jaarlijks banket^
Op zondagmorgen verzamelden de deelnemers (16) van Oostende om 10.45 uur in
het station om gezamenlijk de trein te nemen richting Kortrijk.
Aldaar werden we opgewacht door enkele leden om met hun wagens ons naar het
hotel Klokhof te brengen. Daar werden we ontvangen door de voorzitter dhr.
DECLERCQ G en dame en enkele bestuursleden.
De sfeer van het Klokhof hoef ik niet meer te beschrijven want dit is reeds lang bekend
bij onze leden. Wat de maaltijd betreft een woord : uitstekend en de wijn daar kennen ze
er iets van in Kortrijk.
Met een dansje was het feest dan volledig, ja in Kortrijk weten ze wat het woord
levensgenieter betekent.
Op de terugweg werd nog lang nagepraat over deze dag, hopend dat we volgend jaar
opnieuw worden uitgenodigd.
§§§§§§§§§§§§§§§§
KONINGSDAG 2002 IN OOSTENDE.
Met afvaardigingen uit Tongeren, Kortrijk, Brussel, Jumet en Antwerpen kwamen we
aan een totaal van 172 deelnemers voor het vieren van onze Koningsdag.
We werden verwelkomd door de ondervoorzitter, waarna een toast werd uitgebracht
aan Z.M. de Koning gevolgd door het spelen van het Vaderlands lied. Met het
voorlezen van de telegram gericht aan het Vorstenhuis besloot dit eerste gedeelte van
ons programma.
De maaltijd was zoals steeds uitstekend alleen de bediening aan sommige tafels verliep
niet zo vlot, misschien oplossing zoeken voor volgend jaar.
Na de hoofdschotel was er nog een kleine toespraak door de ondervoorzitter, waarna
men overging tot het uitreiken van de medailles van Ex-Onderofficier aan de
rechthebbende leden van onze vereniging. Het erediploma van Vaandeldrager werd
overhandigd aan Julien VERMEYLEN en tevens werd mevrouw BLOMME in de
bloemetjes gezet voor haar trouw aan onze vereniging.
Onder leiding van de DJ werd er dan gedanst tot 19.00 uur waar het einde was
aangebroken en kon iedereen tevreden huiswaarts keren met de gedachte aan volgend
jaar : 15 NOVEMBER 2003.
§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
Enige toelichting over de volgende pagina's :
Bedankingsbrief van Z.M. de Koning voor het sturen van onze telegram.
De betekenis van 15 november en het ontstaan ervan.
Een klein stukje geschiedenis over onze Koning ALBERT II.
Wereldkaart : op deze kaart kan U zien hoeveel militairen van de Krijgsmacht verdeeld
zijn over de ganse wereld, deze gegevens zijn wel op datum van 28
mei 2002. Dus we zien dat er ongeveer 920 militairen in het buitenland
verblijven.

-
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Militair Huis van de koning

Aan de Heer A. BAROEN
Voorzitter van de
Koninklijke Maatschappij van
Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht - Afdeling Oostende
Slachtersstraat, 2/4
8400 OOSTENDE
•

25 november 2002 NrA.A4. J/385

Mijnheer de Voorzitter,

Ter gelegenheid van Koningsdag heeft u uw trouw aan het Vorstenhuis betuigd.
De Koning en de Koningin, zeer gevoelig voor deze blijk van verbondenheid,
vragen me u, en al diegenen die zich aansloten bij uw boodschap, hun erkentelijkheid
over te maken.

Met de meeste hoogachting,

Generaal G. MERTENS
Hoofd van het Militair Huis van de Koning

-11115 november KONINGSDAG

15 november is 'Koningsdag' omdat we dan de
persoon van de Koning zelf eren. Er bestaat
echter wat verwarring rond deze dag. Voor vele
Belgen is het nog altijd het 'Feest van de Dynastie'
want zo leerden ze het op school en zo lees je hel
ook nog wel eens in de kranten,
Het federale België kent slechts twee officiële
'Nationale Feestdagen': 21 juli en 11 november.
15 november, 'Koningsdag', heeft echter nooit het
statuut van wettelijke feestdag gehad.
Aanvankelijk herdenken de Belgen de heroïsche
dagen van de onafhankelijkheidsstrijd in 1830
legen de Nederlanders met enkele dagen van
feestelijkheden en plechtigheden in september.
Pas in 1890 zal 21 juli, de verjaardag van de
eedaflegging van Leopold l in 1831.
uitgeroepen worden tot de Belgische Nationale
Feestdag.
De wel van 21 juli 1922 maakt ook van 11 november, de verjaardag van de Wapenstilstand van
1918. een officiële Nationale Feestdag. Op 11 november 1922 worden in Brussel de resten van de
Onbekende Soldaat bijgezet aan de voet van de
Congreskolom. Sindsdien is dit de dag waarop
we iedereen eren die zijn leven liet voor het
vaderland. Vanaf het einde van de jaren '60 vormt
11 november in België ook hel hoogtepunt van de
11.11.11.actie ten voordele van de Derde Wereld.
Een viering op 15 november vindt voor hei
eerst plaats in 1866. De keuze voor 'het Feest van
Koning' viel op 15 november omdat dit volgens
de katholieke kerkelijke kalender het feest is van
de Heilige Leopold. Na de eedaflegging van
Alben I verhuist het Feest van de Koning naar 26
november, de feestdag van de Heilige Albertus.
In 1912 overlijdt de moeder van Koning Albert
echter... op 26 november. Daarom wordt vanaf
1913 het Feest van de Koning op 15 november
gevierd. In 1922 verhuist het echter naar
27 november, waarschijnlijk om niet in het vaarwater van de plechtigheden van 11 november te
komen. In overleg met de kerkelijke autoriteiten
wordt beslist om het feest van de Heilige Albertus
naar 27 november te verschuiven.
Na de troonsbestijging van Leopold III in 1934
is 15 november op nieuw de dag voor het Feest
van de Koning. Dit bleef ook tijdens de oorlog en
tijdens het regentschap van Prins Karel (19441950) zo. Koning Boudewijn en Koning Albert II
hebben de datum van het Feest van de Koning
niet gewijzigd. Na de eedaflegging van Koning
Boudewijn in 1951 bleek echter wel wat verwarring te bestaan rond de officiële benaming.
Daarom verduidelijkte Premier Van Houtte in
1953 met een rondschrijven dat Koningsdag de
enige te gebruiken benaming is'.
Bron : Militair weekblad VOX 9734

ZIJNE MAJESTEIT KONING ALBERT II

Koning Albert II werd op 6 juni 1934 te
Brussel geboren. Hij is de kleinzoon van
Koning Albert en Koningin Elisabeth, de
zoon van Koning Leopold III en Koningin
Astrid, geboren Prinses van Zweden, en de
broer van wijlen Koning Boudewijn.
Op 2 juli 1959 trad Hij in hel huwelijk mei
Donna Paola Ruffo di Calabria, uit een
Italiaanse prinselijke familie Zij hebben twee
zonen. Prins Filip en Prins Laurent, en een
dochter , Prinses Astrid.
Toen Hij Prins van Luik was, zat Hij vaak, op
verzoek van de Regering. Belgische
delegaties voor, die deelnamen aan grote
officiële plechtigheden in het buitenland.
Ter gelegenheid van Zijn vele zendingen
ontmoette Hij talrijke staatshoofden en
regeringsleiders en voerde Hij gesprekken met
ministers en verantwoordelijken uit de meest
uiteenlopende sectoren.
Van 1958 tot 1993 was Hij voorzitter van het
Belgische Rode Kruis. In die functie werd Hij
geconfronteerd met heel wat menselijk leed in
België en in het buitenland. Eén van Zijn
constante interessepunten is dan ook het
welzijn en de levensomstandigheden van zijn
medeburgers.
In 1981 zat Hij het Belgisch Comité voor
van het Europees jaar voor Stadskernvernieuwing.
Voorts heeft Hij het Ere voorzitterschap uitgeoefend van het Belgisch Olympisch en
Interfederaal Comité. Zijn belangstelling voor
sport wekte ook Zijn interesse voor de
Nationale Trofee voor Sportverdienste, die
Hijzelf sedert meer dan 30 jaar persoonlijk
overhandigt.
In oktober 1952 start Prins Albert met zijn
militaire vorming in het Opleidingscentrum
van de Zeernacht te Brugge. In mei 1953 wordt
Hij tot aspirant benoemd en geaffecteerd bij het
Eskader Mijnenvegers. In november 1954
wordt Hij benoemd tot Vaandrig-ter-Zee en drie
jaar later tot Luitenant-ter-Zee. In 1959
promoveert Hij tot Fregatkapitein en in 1964
tot Kapitein-ter-Zee. Prins Albert wordt
Commodore in 1971 en vijf jaar later
Divisieadmiraal.
Met het oog op zijn bevelsovername van de
Strijdkrachten na het overlijden van Koning
Boudewijn, wordt Prins Albert op 2
augustus 1993 benoemd tot Luitenant-Generaal
en Vice-Admiraal, de evenwaardige graad in
de Zeemacht.
Hij heeft de grondwettelijke eed afgelegd en
besteeg de Troon van België op 9 augustus
1993.
Bron: FORUM Informatieblad van
de Landmacht. Nr. 13-1993
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Op het banket op 16 november 2002 werd het ere-diploma van Vaandeldrager
overhandigd aan dhr. Julien VERMEYLEN

Mevrouw BLOMME Rachel werd in de bloemetjes gezet wegens haar jaren-lange
trouw als lid van onze vereniging.

-13-

15.000 jaar
hond
aan huis
Alle honden zijn naar het zicht laat aanzien afkomstig
van één en hetzelfde ras. Dat blijkt uit recent
genetisch onderzoek. De viervoeters zouden
afkomstig zijn uit China of omgeving. De afstamming
gaat 15.000 jaar in de tijd terug,
Deze bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science.
Alle honden stammen volgens de auteurs in principe
af van drie tam gemaakte wolvinnen. De huidige grote
verschillen tussen hondenrassen zijn terug te voeren
op fokprogramma 's van de afgelopen 500 jaar.
Uit analyse van het genetisch materiaal kwam de
grootste variatie naar voren bij honden in Oost-Azië.
Volgens de onderzoekers wijst dit erop dat honden in
deze regio het langst als huisdieren worden gehouden.
De wetenschappers deden eveneens onderzoek naar de
relatie tussen honden en mensen in vergelijking met
chimpansees en wolven. Voor deze vergelijking werd
gekozen omdat wolven meer herseninhoud hebben
dan honden en chimpansees in afstamming nader
tot de mens staan.
Desondanks scoorden honden beter op testen waarbij ze voedsel moesten
vinden op slechts een kleine aanwijzing van de mens.
Zelfs puppies van negen weken oud deden het aanzienlijk beter dan de apen en wolven .
Volgens de onderzoekers wijst dit op een sociale affectie tussen hond en
mens, gebaseerd op een eeuwenlange ontwikkeling van het contact tussen
hond en mens.
Uit De Telegraaf.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
IN MEMORIAM.
Op 03 november 2002 overleed te Oostende mevrouw Simonne JUNQUE .
Zij was de schoonmoeder en moeder van Andre en Jacqueline DUBOUS-DEPREE
lid van onze vereniging.
Namens de voorzitter, het bestuur en de leden bieden wij aan de familie onze oprechte
deelneming aan.
§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§

|
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren 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 DEHAEMERS, T
Nieuwlandstraat 21 te 8400 Oostende. Het lidmaatschap bedraagt :
8 Euro voor effectieve leden –
8 euro voor sympathiserende leden 7 euro voor weduwen en alleenstaande leden.

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:................................
Krijgsmachtafdeling: ......................
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

