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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
EX-ONDEROFFICIEREN
van de Krijgsmacht

AFDELING OOSTENDE.
67ste UITGAVE

17 jaargang
Nr 3/ 2003
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RECEPT OM GELUKKIG TE ZIJN :

Neem een kopje opgeruimdheid,
met een lepel goede moed,
dagelijks twee lepels
zelfbeheersing,
waar je een beetje kalmte in doet,
twintig druppels
geest van vreugde
met een poeder levenszoet
en wat balsem van vertroosting
t' is een raad als goud zo goed.
Vind je dan in dit receptje
je wens nog niet vervuld
neem dan voor het allerlaatste
nog een pleister van geduld.
Uit de Druivelaar.
Met dit recept willen we van U allen afscheid nemen daar de tijd is
aangebroken voor de vakantie, voor sommige is het vertrekken naar
verre bestemmingen voor anderen is het thuisblijven, maar toch moet er
een pauze zijn, ook voor ons, de boog kan niet altijd gespannen zijn. Dat
wil niet zeggen dat het bestuur niets meer gaat doen gedurende deze
periode, achter de schermen wordt er nog naarstig voortgewerkt voor het
tweede deel van het jaar.
Namens de voorzitter, het bestuur en mijzelf wensen wij aan iedereen
een prettige vakantie toe. Tot 11 september 2003.
De secretaris.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

-2AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen op de tweede of derde
donderdag van de maand, uitgezonderd juni, juli ¥7i 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 11 september 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 09 oktober 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Stedenband" door dhr. Torn GERMONPRE
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 november 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. B. OOSTERLYNCK - hoofdverpleegkundige in
de Intensieve Zorgenafdeling in het AZ St-Jan te Brugge
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 december 2003 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Natuur rond Oostende" door dhr. VANHOECKE
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 januari 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
- speciale tombola
- Donderdag 12 februari 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door een afgevaardigde van de Politie Mobiliteits
cel "wijzigingen verkeersreglement en huidige bestraffingen"
- koffietafel en tombola
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- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- statutaire vergadering gevolgd door een bingo
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 april 2004 :
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt "Ouderenvoorziening" door mevrouw POLLENTIER
directrice rusthuis A. Lacourt
- koffietafel en tombola
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Etentjes in het Koninginnehof :
wij komen samen vanaf + 12.00 uur in de kleien zaal van het "Koninginnehof". De
prijs voor het eetmaal bedraagt 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 deze organisatie : confr. Julien VERMEYLEN. Er wordt ter
plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem vooraf te verwittigen voor deelname
aan het eetmaal. Tel: 059/509409
Datums van de samenkomsten :
2003 : 07 juli - 28 juli - 18 augustus - 08 september - 29 september - 20 oktober 10 november - 01 december - 22 december.
2004 : 12 januari - 02 februari - 23 februari - 15 maart - 05 april - 26 april - 17 mei
- 07 juni - 28 juni - 12 juli - 02 augustus - 23 augustus - 13 sepetember - 04
oktober - 25 oktober 15 november - 06 december - 27 december.
Planning 2003 - 2004 :
1. Ledenvergaderingen :
2003: 11 september - £9 oktober - 13 november - 11 december
2004: 08 januari - 12 februari - 11 maart - 08 april - 13 mei - 09 september - 14
oktober - 04 november - 09 december.
2. Bestuursvergaderingen :
2003: 06 augustus - 03 september - 01 oktober - 05 november - 03 december
2004: 30 december (2003) - 04 februari - 03 maart - 31 maart - 05 mei - 02 juni 01 september - 06 oktober - 03 november 01 december.
Koningsdag :
2003: 15 november
2004: 13 november
Dagreis :
2003: zie verder in de Klaroen
2004: zijn naarstig op zoek naar een datum en ook naar een bestemming - ideeën
altijd welkom.
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90 leden waren opgekomen voor deze statutaire ledenvergadering. De voorzitter
opende de vergadering en vroeg daarop een ogenblik stilte voor de overleden leden.
Dan werd de spreker van de dag voorgesteld namelijk dhr.Coopman LUC ( Adjunct
Penitentiair Assistent in het Penitentiair Complex te Brugge - hoofd bewaking )
woonachtig te Oostende maar is afkomstig van Raversijde. Hij zou ons spreken over het
leven in de Brugse gevangenis. Brugge telt 750 gedetineerden en er zijn zo 530
personeel. De gevangenis is de grootste van België. Hij vertelde daarop hoe men in de
gevangenis terechtkom met alle gevolgen van dien : C4 - familiale gevolgen echtscheiding -geen woonst meer enz. 2 op de 3 gedetineerden komen terug wegens
bovenvermelde redenen. 75 % is jonger dan 30 jaar en elke gedetineerde kost 4000
frank per dag aan de bevolking.
Hij ging vervolgens verder met hun hoofdtaak zoals de veiligheid, zorgen voor de
nazorg enz. Hij gaf dan een overzicht van de dag-planning vanaf het opstaan tot het
slapengaan. De uurrooster is bijna te vergelijken wat wij in onze jonge tijd hebben
meegemaakt in onze opleiding.
Hij sprak over de straffen die ze konden krijgen maar ook over de
ontspanningsmogelijkheden zoals sport - lessen volgen en vorming in hun taken.
Als laatste sprak hij over een wetsvoorstel bij de regering over het bekennen van een
volwaardige wedde waarmede dan de gedetineerden dan zelf kunnen zorgen voor het
terugbetalen van schadeloosstelling van hun eventuele slachtoffers - betaling voor hun
bezigheden - eventueel hun zorgen zoals de dentist.
Daarmede nam de spreker dan afscheid na het beantwoorden van enkele vragen, met
een warm applaus en het ontvangen van het gebruikelijk geschenk.
Nu was de tijd daar voor de statutaire vergadering, de secretaris las het jaarverslag van
2002 voor waarna de schatbewaarder een overzicht gaf van de financiële toestand. Bij
gebrek aan tegenkandidaten werden dhr. Van Loocke, Verpoucke en Somers herkozen
voor de raad van bestuur.
Het was tijd voor de koffie en ook het verkopen van de tombolabiljetten. De tombola
zelf verliep vlot zodat rond 17.30 uur iedereen huiswaarts kon keren.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 10 APRIL 2003.
92 leden waren komen opdagen voor deze ledenvergadering. De ondervoorzitter
opende de vergadering met de voorzitter te verontschuldigen en vroeg daarop één
minuut stilte voor de overleden leden.
Daarop werd de spreker van de dag voorgesteld maar dat was in feite niet nodig daar
het dhr. Johan Verstreken Schepen van Cultuur in de Stad Oostende, was. Hij is bij
iedereen bekend voor zijn televisie-en radioprogramma's.
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geschiedenis hoe hij is terechtgekomen bij TV-en Radio. Het is vooral dank zijn
legerdienst (marine) en vele sollicitaties dat hij de TV is terechtgekomen.
Hij heeft 14 jaar toneelles en dictie gevolgd. Tijdens zijn legerdienst heeft hij gewerkt
met Ro Burms - radio II weekend als clown Jo-Jo en heeft daardoor kansen gekregen. In
1989 werd hij na de nodige examens omroeper bij de VRT. Over de VRT vertelt hij
vooral over zijn werk waaronder Nationale Loterij - Acties aan de kust - Peterschappen
en Samson en Gert. Niet goed te spreken hoe de VRT met zijn personeel omgaat vooral
de politiek achter de schermen. Hij gaf dan ook enkele voorbeelden zoals Emiel Goelen
afgedankt zogezegd wegens omkoop maar is later vrijgesproken maar is toch
psychologisch kapot gemaakt - Dejonghe Martin werd kapot gemaakt maar geeft dan
toch gelijk gekregen en moest de VRT betalen.
Hij besloot dan ook met te zeggen dat de Media macht betekent en als voorbeeld stelt
dat de VRT en VTM zich uiten in machtsuitdrukking. Na een daverend applaus en het
in ontvangst nemen van het gebruikelijk geschenk nam hij dan ook afscheid van ons.
Het was tijd voor de koffie waarin tussendoor de lotjes van de tombola werden
verkocht. Deze laatste verliep dan ook zoals altijd vlekkeloos de prijzen werden dan ook
mooi verdeeld de een al wat meer dan de andere. Rond 17.30 uur was het einde en kon
iedereen weer tevreden huiswaarts keren.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 08 MEI 2003.
De laatste vergadering van het voorjaar bracht nog 72 leden op de been; Zoals
gebruikelijk opende de voorzitter deze vergadering en vroeg een minuut stilte
voor de overledenen.
De spreker van de dag werd voorgesteld namelijk dhr. Sven Germonpré buurtwerker in
het Westerkwartier te Oostende. Hij zou ons spreken over de werking van de
buurthuizen en hun bedoeling ervan. Met zeer mooie dia's gaf hij ons de uitleg over het
ontstaan van de buurthuizen en hun ontwikkeling ervan. De wijk waar hij zelf werkt
bestaat uit 5 stukjes. Hij gaf een overzicht van deze wijken met hun specifieke
bevolking ervan. Hij sprak over de evolutie van de sociale woningen gedeeltelijk privé
en openbaar bezit.
Er bestaan ook volkscafés zoals aan de 3 gapers café die nu volledig wordt gerenoveerd.
In juni 96 werd het buurthuis ondergebracht in een container. Het buurthuis zelf
beschikt over een restaurant en dit is een ware mengelmoes het is niet alleen voor de
armen maar iedereen is welkom men betaalt een prijs volgens zijn inkomen.
Het buurthuis heeft 4 vaste werknemers en 90 vrijwillige medewerkers. Buurtwerk gaat
naar alle buurtbewoners het is dus geen OCMW zoals de meeste denken. Er wordt wel
speciaal aandacht geschonken aan de senioren .
Een wijkrenovatie gebeurt altijd in samenspraak met de buurtbewoners Er is wel een
vergrijzing waar te nemen bij de bevolking meer dan 5% is ouder dan 80 jaar en slechts
2,77% zijn vreemdelingen.
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bebloemingsactie voor de buurt - minivoetbal -jongerenfuif - wijkfeesten seniorennamiddag - voorleesnamiddag socio-culturele uitstap - opzetten van
tentoonstellingen - evaluatievergaderingen - afscheidsfeestjes enz.
Er wordt ook een buurtkrant uitgegeven in het Westerkwartier. Hiermede eindigde deze
mooie voordracht vooral door de prachtige dia's. Met een warm applaus nam deze
spreker met zijn medewerkster afscheid van ons.
Het was koffietijd en verkoop van de tombolabiljetten. De voorzitter gaf nog enkele
korte mededelingen waarna de tombola kon beginnen. Dat de prijzen mooi verdeeld
werden was deze maal niet waar er waren onder de aanwezigen enkele deelnemers die
maar liefst 6 prijzen mee naar huis namen, nu ja het geluk moet wel aan je kant staan.
Rond 17.15 uur was dan het einde voor deze laatste vergadering voor de vakantie we
zien elkaar dan ook terug op 11 september.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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DE MINUUT STILTE.
In het tijdschrift "De Belgische Verminkte" van juli 2000, hebben wij een zeer mooie
anekdote ontdekt betreffende de "minuut stilte" die wij hier willen weergeven.
De historie van het zogezegd "minuut van de stilte" opgemerkt gedurende de
plechtigheden te herinnering van de gesneuvelden op het Ereveld is in het bijzonder
merkwaardig.
Deze traditie was reeds opgenomen in de tradities van de Anglo-Saksische landen voor
de Eerste Wereldoorlog. Ze heeft zich veralgemeend via de koning Albert I.
In 1919, waren de Koning en de Koningin op bezoek in de Verenigde Staten op
uitnodiging van President Wilson. Gedurende deze reis moest de Koning aanwezig zijn
op talrijke plechtigheden en recepties, en telkenmale moest hij een
gelegenheidstoespraak houden, het was dan ook niet verwonderlijk dat de Koning, die
geen grote spreker was, er op den duur genoeg van had.
De Koning had de wens uitgedrukt zich neer te buigen voor het graf van George
Washington. Het persoonlijk jacht van President Wilson was ter beschikking gesteld
voor het gevolg en zo werd er de rivier Potomac opgevaren tot aan Mont Vernon waar
het graf van Washington zich bevond. Het protocol voorzag een redevoering, de Koning
stelde zijn tekst op aan boord van het schip en borg zijn tekst op in de bovenzak van
zijn velduniform die hij bijna steeds droeg. Maar op het ogenblik van de plechtigheid,
de Koning droeg dan zijn galauniform, zocht hij zijn tekst, en besefte dan dat hij had
verwisseld van uniform. Maar de Koning herpakte zich, liet zijn armen vallen en nam
de geef acht houding aan en bleef zo een ogenblik met gebogen hoofd staan. De talrijke
aanwezigen volgden het voorbeeld van de Koning en brachten zo ook hun eerbetoon
uit, en sedertdien, is dit voorbeeld gevolgd in de ganse wereld.
Vrij uit het frans vertaald.
"L'Invalide beige"
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Op 08 mei onthulden burgemeester Vandecasteele en provinciegouverneur Breyne op
de Visserskaai een monument ter nagedachtenis van de Canadese en Britse slachtoffers
die omkwamen bij een ongeval op 14 februari 1945 te Oostende.
Het monument werd opgericht door de Royal Canadian Naval Association en de
Canadian Coastal Forces Veterans Association.
De ramp vond plaats na de bevrijding van Oostende. Ze maakte zeer vele slachtoffers en
vernielde talrijke motortorpedoboten. Er was geen kwaad opzet in het spel.
Met de nodige toespraken werd het monument onthuld gevolgd door een bloemenhulde.
Het spelen van de nationale liederen gebracht door de muziekkapel van de Marine
bracht een einde aan deze ingetogen plechtigheid. Onze vereniging was
vertegenwoordigd door de secretaris.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
Nieuw rusthuis Alphonse LACOURT.
Op 05 mei kreeg onze vereniging de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het
nieuwe rusthuis. We waren met 48 leden present voor dit bezoekje. Velen waren
nieuwsgierig om te zien hoe zo een rusthuis er nu uitziet en ook de eventuele kostprijs.
We werden verwelkomd door de Algemeen Directrice Rusthuis Mevrouw Annette
POLLENTIER. Na het drinken van een kop koffie werden we door onze grote opkomst
verdeeld in twee groepen om de rondleiding te kunnen aanvangen onder leiding van
twee hoofdverpleegkundigen.
Wat we nu te zien kregen was wel het modernste wat er te bieden was zowel de kamers,
de baden de verpleegzalen , de keuken en nog zoveel meer .
Na de rondleiding werd er ons nog een kleine receptie aangeboden, in dank aanvaard,
maar de meeste van ons zullen wel gedacht hebben we hebben het eenmaal gezien maar
terugkomen in dit rusthuis is denk ik voor ieder van ons als we de prijzen hoorden voor
opname dit veel te hoog gegrepen is voor ons pensioen.
§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§
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OPSTAPPLAATSEN : Nr. l Oostende Visserij school J. Bauwens
Nr. 2 Brugge E40 - afrit Loppem
(nummer van de opstapplaats vermelden bij de inschrijving)
DAGINDELING :
08.00 uur : vertrek aan de opstapplaats nr. l
09.15 uur : aankomst in Kortrijk - gelegenheid tot het drinken van koffie of bedenk
maar wat
09.45 uur : rondleiding met gids aan :
Stadhuis - Begijnhof (Huis van de Grootjuffrouw)
12.30 uur : middagmaal : restaurant Colmar - Grill & Buffet
Soep van de dag
Voorgerechtenbuffet a volonté
Hoofdgerecht : 2 keuzes vermelden menu l of 2 bij overschrijving
1.Noorse zalm "En croöte" bearnaise met mix van groenten en rijst
2.Gegrilde Entre Cöte - bearnaise of hofmeesterboter met frietjes
Drankenbuffet a volonté : witte-rode-rosé wijn
bier-cola-fanta-sprite-water
14.30 uur : bezoek met gids aan
Nationaal Vlasmuseum : laureaat Grote Europese prijs Kant en
Linnenmuseum
Gelegenheid in de namiddag om in Taverne "De Vlaasblomme"
of op het terras de dorstige te laven of wat eet men in tea-rooms
17.30 uur : einde bezoek en vertrek richting Brugge-Oostende
DEELNAME IN DE KOSTEN : 33 euro - inbegrepen : autobus - drinkgeld
toegang tot museum middagmaaal (dranken buiten
middagmaal niet inbegrepen)
Uiterste datum van inschrijving : 12 september
of tot volledige bezetting van de bus
Aantal plaatsen : 50
De betaling moet op rekening van de penningmeester : dhr DEHAEMERS Theo Nieuwlandstraat 21 - 8400 Oostende worden gestort.
Rekeningnummer : 000-0146912-54
De datum van storting is het enige beslissende criteria bij overboeking .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Kortrijk is een dynamische stad met een boeiend heden en verleden.
Het cultureel historisch patrimonium bevindt zich in het drukke stadscentrum : de
middeleeuwse Broeltorens - de 13 eeuwse O.L. Vrouwekerk -St. Maartenskerk Begijnhof - Belfort met de beroemde uurslagers, Manten en Kalle - het stadhuis met
zijn indrukwekkende schoorsteen in de Schepenzaal en de Oude Raadzaal. Alle musea
en restaurants en feesten opnoemen is niet te doen maar toch niet vergeten de HALLEN
internationaal centrum voor beurzen en congressen. Kortrijk heeft een agglomeratie met
meer dan 300000 inwoners.
Ons bezoek :
Stadhuis :
Opgetrokken in de overgangsstijl "Laatgotiek-Renaissance" . De voorgevel is
gedecodeerd met beelden van de Graven van Vlaanderen. In het stadhuis bevinden zich
de prachtige Schepenzaal en Raadszaal met de 16de eeuwse gebeeldhouwde schouwen.
Bemerk ook de glasramen en muurschilderijen en de merkwaardige topografische
kaarten.
Begijnhof :
Het stemmige Begijnhof is een oase van rust in het drukke stadscentrum. U vindt er een
40 tal 17e-eeuwse barokke huisjes naast de St.-Mattheus-kapel (1464) - de St. Annazaal
met de ronde traptoren en het huis van de Grootjuffrouw dat ingericht is als museum.
Het Nationaal vlasmuseum :
Ondergebracht in een 19-eeuwse vlassershoeve met typisch binnenerf, het museum
toont in 26 aantrekkelijke taferelen de vlasteelt en de evolutie van de vlasbewerking en
verwerking zoals ze de voorbije eeuwen in Vlaanderen beoefend werd, 59 levensechte
personages in polyester met authentieke kledij, oude foto's, documenten typische
vlaswagens , zaai en slijtmachines.
Kant en Linnenmuseum :
Op het benedenverdieping wandelt u langs zowat 500 stuks unieke kant en
borduurwerk onder en bovengoed, kerklinnen gewaden met goudbrokaat, haak en
naaldkunst.
In 16 aangrijpende taferelen met 50 beelden, 20 portretten van bekende Vlamingen, 60
meter vitrine met zeldzame voorwerpen en rariteiten enz.

- 10 –

KONINGSDAG : 15 NOVEMBER 2003.
De grote dag van ons activiteitenprogramma is aangebroken !!!!
Wij vieren Koningsdag op zaterdag 15 november 2003. Zo zetten de ExOnderofficieren van Oostende hun 117-jarig bestaan in.
Het programma is als volgt :
- 12.30 uur : onthaal in het "Koninginnehof"
- 13.00 uur : banket :
- aperitief aangeboden door het "Koninginnehof"
-Vélouté met garnituur van aspergepunten -Kabeljauwfilet
"florentine"
- Varkenshaasje met gestoofde appeltjes en Brussels lof
- Biscuittaart -Mokka naar believen
De dranken zijn niet inbegrepen, maar aangepaste wijnen worden aan democratische
prijzen beschikbaar gesteld.
Er wordt ten dans geleid Dj's on the road.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgelegd op 31 euro 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
vetaling bij de penningmeester.
Uiterste datum van betaling : 30 OKTOBER 2003.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54 Nieuwland-straat 21 8400 Oostende.
Penningmeester T. DEHAEMERS of C. VERBAND! zullen op de komende
ledenvergadering ter beschikking zijn voor diegene die contant betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij de inschrijving te melden met wie U
graag aan tafel wil zitten.
De rechthebbende die hun aanvraag hebben ingediend voor het ereteken van de
Federatie (Medaille van de Ex-Onderofficier) zullen die ontvangen tijdens het banket.
Wij wensen allen die deelnemen een aangename dag toe onder vrienden.
Rechthebbende voor het ereteken : -VANDEKERKHOVE G.
- GLIBERT L.
- BEERNAERT R.
- COENYE E.
-KERKHOF L.
- LECLUYSE G.
-VERMANT J.
- RAMOUDT D.
-WOUTERS A.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Geachte leden,
Onze Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren, afdeling Oostende, nemen
sinds jaren deel aan dit banket te Tongeren.
Mag ik U vragen ook dit jaar te willen deelnemen en zodoende ons in grote getalle
te vertegenwoordigen.
Dit jaarfeest zal doorgaan in de "Club Guesthouse" van de Ambiorix-kazerne te
Tongeren. Het programma luidt als volgt :
Samenkomst vanaf 12.30 uur : Aperitief
Banket omstreeks 13.00 uur met volgend menu :
Noorse visschotel
Pompoensoep
Timbale van kampernoelies
Kalfshaasje met drie kampernoelies
Kroketjes + frietjes
Groenten van het seizoen
Coupe Sibérienne
Koffie décafeïne
Water aan tafel inbegrepen
De dranken aan tafel zijn niet inbegrepen, maar zijn verkrijgbaar aan democratische
prijzen, zoals bijvoorbeeld : fles wijn (rood of wit) = 7,00 euro en glas wijn (rood of
wit) = 1,50 euro.
Dit alles onder begeleiding van organist Eddy vergezeld met charmezanger Frangois.
Prijs per persoon - 22,00 euro
Inschrijving en betaling : voor 10 augustus bij dhr. A. BARDEN
Gelieve nota te nemen dat de dienst "Veiligheid" van de Ambiorix-kazerne een lijst
vragen van de deelnemers, teneinde de toegang tot de kazerne te verkrijgen. Dus
paspoortnummers.
De onkosten per trein worden door onze vereniging terugbetaald, nl. voor de
meesten 2,50 euro.
Vertrek per trein is voorzien als volgt : Oostende V. = 09.12 uur Brugge
A. = 09.26 uur
richting Kortrijk
Brugge

V. = 09.33 uur
„_
T
Tongeren A. = 12.19 uur

richting Tongeren

Terugreis :
Tongeren V. = 18.41 uur
richting Blankenberge
Brugge

A. = 21.27 uur

Brugge

V. = 21.32 uur
richting Oostende

Oostende A. = 21.46 uur
De voorzitter
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Mijn gevangenneming en helleleven te BUCHENMALD '.!...
Te leper op 18 november 1943, wijl allen nog in diepe slaap gedompeld lagen, worden
we opgewekt door hevig geklop en de bitse woorden : "offen machen".
Ik zelf opende de deur. Duitse Feldgendarmen met de fameuse plaque
"Feldgendarmerie" vragen naar mij. Daar dit alles op het onverwachts gebeurde, is het
vluchten mij onmogelijk.
Die heertjes beginnen aanstonds alle kassen, laden, boeken en papieren te doorzoeken,
wat ze eigenlijk zoeken weet ik niet. Niets wordt overgelaten, van kelder tot zolder van
voor tot achter. Mijn portefeuille wordt me ontnomen, de papieren doorsnuffeld en tot
hun grote vreugde vinden ze een tweede paspoort, maar na een weinig uitleg moeten ze
bekennen dat het mijn kaart voor vermindering op de spoorweg is. Niets wordt er
gevonden.
Ik word bevolen een paar boterhammen mee te nemen en werd met een auto naar de
Feldgendarmerie te leper geleid. Andere makkers kwamen daar ook toe en zo werden
we met 23 man naar het gevang van Kortrijk gevoerd. De behandeling was er natuurlijk
alles behalve goed !!
Na twee weken werd ik verhoord op het bureel der Gestapo het liep nogal goed van
stapel. Mijn tweede verhoor ging gepaard met slagen, terwijl bij mijn derde verhoor ze
niets meer van mijn antwoorden geloofden en ze duchtig op mijn rug sloegen met ledere
matrakken Mij werden twee tanden uit de mond geslagen. Door het feit dat ik verwittigd
was dat makker Destuyver Jan en Luitenant Bruynooghe gevlucht waren vond ik me
zeer sterk, daar die erg in de zaak waren gemoeid.
Pas twee dagen voor het groot bombardement te Kortrijk werden we naar het gevang
van Gent geleid met makker Breyne, Deman, Daele Callewaert, Baert en andere.
Op 21 mei 44 werden we met beestenwagens , een 50 tot 60 tal man per wagen en één
emmer water naar het heimatland gevoerd. Onderweg werden we gebombardeerd en
zelfs beschoten met qeweer-machienen.
Na een langdurige reis kwamen we te Buchenwald aan, en werden op gewacht door SS
mannen met honden die ons aanvielen. Verschillende werden gebeten, makker
Verbrugge uit Krombeke was er een slachtoffer van en bezweek een paar dagen nadien.
Wij werden allen in een grote kamer geleid en daar ontvingen we een nummer. Mij
werd het nummer 54.365 toegekend. Alles werd ons ontnomen, klederen, schoenen,
kousen en zelfs onze trouwring mochten we niet behouden. Onze haren werden kort
geschoren en de moustachen kregen ook hun beurt. Met 500 bewoonden we een barak
waar er slechts plaats was voor 200. Daar kregen we ook ons zebraplunje, zodat we in
oogwenk op galeiboeven geleken. Nimmer werden we nog aangesproken met onze
naam. Ik werd gezonden naar Hartzungen bij Nordhausen. Thans begint voor mij het
harde kampleven
Verzameling om 05.30 uur. Stokslagen bij het verlaten van het kamp was onze
morgengroet. Roepen en tieren op de mannen was me dunkt het ordewoord. Regen en
sneeuw of zonnebrand, niets kon het werk verhinderen .
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We werden met SS mannen te voet naar ons werk geleid. Het leggen van een spoorweg
was mijn eerste werk, samen met gevangenen van alle natiën. Voorarbeiders en de
beruchte kapo's (mannen die reeds tien en zelfs twintig jaar, wegens misdaden, in het
kamp verbleven) hielden scherp toezicht, alhoewel het mij toch onmogelijk was te
saboteren. Verscheidene malen gelukte het mij, boulons en andere voorwerpen in een
nabijgelegen gracht te werpen. We moesten hard werken, spitten met de schop, hakken
met de pioche in tegen, sneeuw en wind .
De slagen met de stok waren niet gerantsoeneerd. Gingen de werken niet snel
genoeg naar hun zin dan vielen er slagen. De behandeling was slechter dan met
dieren.
Wat het eten betreft... s'morgens een slok koffie, s'middags wat watersoep met kolen en
beten, wat aardappelen met de pel. Dikwijls gebeurde het dat wanneer we onze
aardappelen pelden, gevangenen de pellen kwamen vragen om ze zelf op te eten. Het
waren veelal jonge gevangenen. Bij het ontvangen van je aardappelen moest je er goed
voor zorgen russen en polen zouden je er rap van ontdoen. Zo gebeurde het ook dat een
colli die een gevangene had ontvangen en die hij wijselijk onder het hoofd had
geborgen, s'morgens bij het ontwaken gans was geledigd. Een naaste gebuur was zo
vriendelijk met zijn mes een opening te maken in de doos en er alles uit te nemen.
Om 18.30 uur mochten we naar het kamp terugkeren... Dan volgde het appel. Me dunkt
dat de moffen niet goed konden tellen, zo een appel duurde slechts drie tot vier uren.
Eens om de maand gingen we een bad nemen, terzelfdertijd werden onze klederen
ontsmet. Zelfs in de maanden december - januari - februari werden we buiten, in de
sneeuw, zonder klederen en schoenen aan verzameld en vandaar naar het bad geleid,
eerst een stenen kuip gevuld met ijskoud water, daarna een stortbad. We werden
teruggezonden naar het kamp en moesten zo nog een paar uren wachten eer we onze
kledij terug kregen. Ze waren nog nat van de steam en zo mochten we eindelijk slapen
in onze vlooienbak.
Dagelijks waren er veel doden in ons kamp. Een auto kwam de lijken weghalen om ze
in de ovens van Buchenwald te verbranden. Een Duitse dokter vermaande ons dat er
zoveel doden waren, door het drinken van koud water, maar vergat er bij te zeggen dat
we drie tot vier dagen zonder drinken waren, bij gebrek aan bidons zegden ze, dat we
met een halve liter soep en een zesde van een brood het leven moesten houden, in regen
en wind hard moesten werken en dat we daarbij onvoldoende gekleed waren. Toen het
erg koud was, stal ik papieren zakken van cement om rond me heen te doen.
De dagen kropen als slakken voorbij... We spraken elkaar moed in zoveel we konden.
Toen op een zekere morgen we het bericht kregen dat de geallieerde legers in
Normandië waren geland en kregen we goede hoop rond Kerstdag thuis te zijn. In de
handelswijze van de moffen gevoelden we goed dat het hen slecht ging. Stilaan
kwamen hele zwermen vliegers over. Naburige steden werden gebombardeerd. Ons
kamp werd gespaard. Toen het kanongebulder niet ver meer af was, werd ons kamp
opgedreven. Negen dagen en nachten hebben we gedoold met heel weinig eten en
drinken.
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Elbe trekken.
Ik waarschuwde mijn beide kameraden en besloten te vluchten. De volgende morgen
waren de SS mannen gaan lopen en Duitse SS burgers bewaakten onze kolonnes. Pas
was de kolonne in gang gezet, of ik ontvluchtte tussen de struiken heen, mijn twee
vrienden Lefever en Huunaerts volgden mij. Wij waren zowat 500 meter ver gelopen
toen we op een Duitse boer botsten, hij vroeg ons waar we heen gingen, na een kort
oponthoud konden we voortgaan. Op de baan die we volgden kwamen we veel
vluchtelingen tegen, vooral vrouwen en kinderen. Van hen vernamen we dat het dorp
Schönebeck naderden en dat er geen Duitsers meer huisden. De Amerikanen beschoten
het dorpje verklaarden ze. We zetten onze weg in die richting voort zo rap onze benen
ons konden dragen.
Groot was onze blijdschap toen we een auto met de witte ster zagen aan komen. Het uur
van onze verlossing sloeg. Het was een onthaal die ik nimmer in mijn leven zal
vergeten, drie Amerikaanse soldaten, stapten uit de auto en overlaadden ons met
koeken, chocolade, vlees en sigaretten, al die dingen die wij sinds zolang niet meer
hadden gezien.
l
Dit ogenblik was echt roerend en moeilijk te beschrijven. De Yankees
toonden ons de weg aan die we dienden te volgen en onder hevig ge- schut zetten we
onze weg voort. We kwamen in het dorp Bierenaa, waar we volop bij de Amerikanen
waren. Vooraleer huiswaarts te keren, moesten wij daar een tijd verblijven, tot we
opgeknapt waren. We hadden waarlijk goede dagen en voorbij was het helleleven
..........................................................................................................................
We werden op auto's geladen en langs de vele vernielde steden van het eens zo grote
Deutschland keerden we vol moed huiswaarts, waar ik goddank mijn ganse familie in
goede gezondheid aan trof.
Met dank aan RUBBEN Fernand zoon van : RUBBEN Jerome Adjudant 1st Klas
Geboren te Middelkerke 1896 Overleden op 08 juli 1947
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Esperanto is een taal die uitgevonden is in 1887 door de Poolse oogarts Dr Ludovicus
Zamenhof, en die nu taalgenoten heeft in bijna alle landen ter wereld.
De spraakkunst is gemakkelijk en bestaat slechts uit 16 regels. Hier volgen de eerste vijf
1) Het bepaald lidwoord is la. Een onbepaald lidwoord bestaat niet. vb. la libro
= het boek, libro = een boek.
2) Het zelfstandig naamwoord eindigt op o. Het meervoud krijgt de
uitgang j. Het lijdend voorwerp krijgt de uitgang n (accusatief),
vb. patro = vader, patroj = vaders.
3) Het bijvoeglijk naamwoord eindigt op a. Het krijgt dezelfde uit
gangen als het zelfstandig naamwoord waar het bijhoort :
vb. bona = goede, bona patroj, bonan patron.
4) De telwoorden zelf zijn onveranderlijk.
0=nulo, l=unu, 2 = du, 3=tri, 4=kvar, 5=kvin, 6=ses, 7=sep, 8=ok,
9=nau, 10=dek, 2P=dudek, 100:=cent, 1000=mil.
Je kan er wel zelfstandige en bijvoegelijke naamwoorden van maken
door de gepaste uitgang toe te voegen :
vb. duo, trio, tria (derde), sesa (zesde)
de uitgang ono maakt een breuk : vb. duono = 1/2
de uitgang opo maakt een groep : vb. duopo - paar
5) de persoonlijke voornaamwoorden : mi = ik, ni = wij , vi = jij, jullie,
li=hij, ili=zij. Bezittelijke voornaamwoorden : mia, via, lia...
De Vlaamse Esperantobond met zetel te Antwerpen, Frankrijklei 140 bestaat dit jaar 25
jaar (na de splitsing in gewesten) en dit zal in september gevierd worden. Ook Oostende
bestaat reeds 16 jaar (maar voor 1987 was er ook reeds een esperantogroep) in het
najaar komt er een viering om de Esperantolaan in Plassendale plechtig in te wandelen.
In Oostende wordt er elk jaar in september een open dag georganiseerd in de
Vercamersschool, Northlaan 14 voor info tel: 059/433058.
Mare Cuffez
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Roemenië, Slovakije, Slovenië, Tsjechië en Turkije
deel aan 'Concordia'.
Met een plechtige ceremonie in de Macedonische
hoofdstad Skopje heeft de Europese Unie op
maandag 31 maart 2003 het bevel overgenomen
van de Navo-vredesmissie in Macedonië. Zowat
350 militairen, onder wie een veertigtal Belgen,
zullen er voor het eerst onder EU-vlag opereren.
LtGen Jean-Marie Jockin, vice-chef Defensie,
vertegenwoordigde er ons land.
De EU-operatie 'Concordia' is een belangrijke stap
in de gemeenschappelijke defensiepolitiek van de
Unie en geldt als een belangrijke test voor de
overname van Sfor in Bosnië. Ze krijgt een
mandaat van zes maanden en staat onder bevel
van een Duitse admiraal en een Franse generaal.
In totaal nemen 27 landen deel aan de opdracht.
Binnen de EU gaat het om België, Duitsland,
Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië,
Italië,
Luxemburg,
Nederland,
Oostenrijk,
Portugal, Spanje en Zweden. Van buiten de EU
nemen Bulgarije, Canada, Estland, Hongarije,
IJsland, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen,

De Franse vissersboot New Look 810 vaart in
het Kanaal wanneer zich plotseling een ongeval
voordoet aan boord. Sébastien De-schamps, een
31-jarige zeeman uit Fécamp, loopt een ernstige
hoofdwonde op en heeft dringende hulp nodig.
De oproep die op deze 16 april omstreeks 19u 15
in het station van Cap Gris Nez binnenloopt,
wordt doorgestuurd naar de Godetia. Het schip
van de marinecomponent keert op dat moment
van Kaapstad terug naar Zeebrugge. Het houdt
halte ter hoogte van Fécamp waar luitenantkolonel geneesheer Jan Wynsberghe de ongelukkige kan verzorgen. Gezien de ernst van de
wonde, gaat de zeeman aan boord van de Godetia,
waar de dokter zijn wonde naait. Vervolgens
keert hij terug naar de New Look 810, die hem
aan wal brengt. Op zee weten ze wat solidariteit
betekent.
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