4 – 2003 okt – nov - dec

DE KLAROEN

-1-

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
EX-ONDEROFFICIEREN
van de Krijgsmacht

AFDELING OOSTENDE.
68ste UITGAVE

17 jaargang
Nr 4/ 2003
=================================================
Tijdens dit feestjaar van ons Koningshuis vinden wij dat we met
dit kleine gedicht hieronder
een hulde kunnen brengen aan ons Vorstenhuis en aan ons Vaderland

" DUURBAAR VADERLAND "
De zuiderling bemint het Zuid,
verkiest het boven alles uit.
De zonne zengt wel zwart zijn vel,
doch hij bemint dat zonnespel.
Hij mint zijn zonnig Zuiderland,
het is zijn duurbaar vaderland.
De Noorman
van het Noorden houdt,
al is het er zoo bitter koud.
Hij mint de sneeuw, zijn rendierpaard,
vertelt zijn sagen bij den haard.
Hij mint zijn blanke Noorderland,
het is zijn duurbaar vaderland.
En wij beminnen Belgenland,
die perel van het Westerland.
Van Noord of Zuid, van Oost of West
is 't heldenlandje ons 't liefst en best.
Met berg en dal en heerlijk strand,
het is ons duurbaar vaderland.
Jan Remy Alloing, mei 1918.
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-2AKTIVITEITEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen op de tweede of derde
donderdag van de maand, uitgezonderd juni, juli en augustus om 14.30 uur. De
bijeenkomsten gaan door in ons lokaal gelegen in het Maria-Hendrikapark : "Het
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 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 AZ Sint-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 Federale Politie
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 maart 2004 :
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Bingo
koffietafel en tombola

-32. Etentjes in het Koninginnehof :
Wij komen samen vanaf +_ 12.00 uur in de kleine 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 : 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 september - 04
oktober - 26 oktober -15 november - 06 december - 27 december.
3 . Planning 2003 - 2004 :
1. Ledenvergaderingen :
2003: 19 oktober - 13 november - 11 december.
2004: 08 januari - 12 februari - 11 maart - 08 april - 13 mei - september –
14 oktober - 04 november - 09 december.
2. Bestuursvergaderingen :
2003: 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.
4. Koningsdag :
2003: 15 november
2004: 13 november
5. Dagreis : (2004)
Is in voorbereiding.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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VRIEND IS
WIE TIJDENS JE LEVEN
ZEGT WAT ANDEREN NA
JE DOOD VERTELLEN .
K. Jonckheere

- 4KONINGSDAG : 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 Nieuwlandstraat 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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- 5LEDENVERGADERING VAN 11 SEPTEMBER _2003 .
De eerste vergadering na de verlofperiode bracht al 83 leden op de been. De voorzitter
opende de vergadering en vroeg dan één minuut stilte voor de overledenen.
Onze feestleider stelde dan de spreker van de dag voor namelijk de heer Jeroen
CORNILLY, adjunct-adviseur nij de Dienst Cultuur van de Provincie West-Vlaanderen.
Dhr. Cornilly is auteur van het boek "Monumentaal West-Vlaanderen en zal ons een
uiteenzetting geven over het thema "Monumentenzorg" .
Het eerste deel van Monumentaal West-Vlaanderen, dat in het najaar van 2001
verscheen, behandelde het beschermde onroerende erfgoed in de arrondissementen
leper, Kortrijk, Roeselare en Tielt. In het tweede boek belicht dhr. Cornilly de
geschiedenis van de driehonderdtal beschermde gebouwen en sites in de Brugse binnenstad en de deelgemeenten Assebroek, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Andries,
Sint-Kruis, Sint-Michiels , Sint-Pieters en Zeebrugge. Naast dorpskernen, openbare
gebouwen, monumenten, godshuizen, kerken, kloosters, hoeven, woningen,
landschappen en pakhuizen zijn ook de voornaamste Brugse monumenten, beschermde
privé-woningen en minder bekende panden opgenomen in het boek.
Deze publicatie schets de architectorale rijkdom van onze Provinciehoofdstad .
Als hoofdthema voor zijn spreekbeurt had hij als onderwerp afgebroken of verdwenen
monumenten.
Hij begon met de geschiedenis van het ontstaan de monumentenzorg of bescherming
ervan die dateert van 1792.
Hij vertelde dan over de verloren kerken onder ander Stuyvekenskerke oude kerk is
gesloopt maar de toren is blijven bestaan. Heist oude kerk 16e eeuw werd neergehaald.
In de periode na de WO II werd er in 1972 de monumentenzorg opgericht met de
noodzakelijke administratie. Er was reeds 28 jaar vrede maar er meer vernield dan
tijdens de 2 oorlogen.
In 1976 kwam er een wet met de bescherming van alle gebouwen en landerijen die er
voor in aanmerking kwamen. In 1990 kwam de procedure tot bescherming en dit tot het
einde van de procedure van onderzoek. Met dit was dan ook het einde van de
spreekbeurt aangebroken na het beantwoorden van enkele vragen en het in ontvangst
nemen van het gebruikelijk geschenk nam de spreker afscheid met een welgemeend
applaus.
Tijd voor de koffie waarbij de loten voor de tombola werden verkocht. De voorzitter
nam dan het woord om enkele inlichtingen te geven vooral de activiteitenkalender en de
reis naar Kortrijk. Hij sprak ook nog even over het banket te Tongeren.
Daarna was het tijd voor de tombola die zoals steeds vlekkeloos verliep zodat rond
17.00 uur iedereen tevreden naar huis kon gaan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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- 6DE RUIMTE IN VOOR EEN HABBEKRATS.
- Wilt u wel de ruimte in, maar voor een habbekrats ? Dan is het lange wachten bijna
voorbij.Kost een ticket richting kosmos nu nog 20 miljoen dollar en alleen te koop bij
de Russen, over een jaar of twee kunt u al omhoog voor 98.000 dollar. Onderzoek
wijst uit dat heel wat mensen zo'n bedragje over hebben voor een dergelijk uniek
avontuur.
- Toegegeven : U zit dan niet voor een dubbeltje op de eerste rang. Er kan voor een
kleine 100.000 dollar geen sprake zijn van een vlucht naar een baan om de aarde, laat
staan naar het International Space Station. We praten hier over een spacejump. U
vliegt steil omhoog naar een hoogte van minstens honderd kilometer (zeg maar tien
keer zo hoog als in een jumbojet), bent een minuut of vijf gewichtloos, geniet even
van het uitzicht op de zwarte sterrenhemel en de blauwe aarde en een kwartier later
bent u weer terug.
- Kortgeleden werd in Amerika 'SpaceShipOne' naar buiten gerold, het eerste toestel
dat voor passgiersvluchten naar de ruimte kan worden gebruikt. Dit apparaat, gebouwd
door Scaled Composites in Arizona, is een combinatie van een lichtgewichtvliegtuig
en een eenvoudige passagiersraket met plaats voor een piloot en twee toeristen.

SPACESHIPONE
- Het vliegtuig vliegt naar een hoogte van twintig kilometer, trekt steil op en lanceert
de driepersoonsraket, die gebruik maakt van een nieuw soort motor, werkend op
lachgas (stikstofoxide) en bandenrubber. De raket vliegt naar een hoogte van 180
kilometer en duikt dan terug naar de aarde om aan een parachute te landen.
- De nieuwe raketmotor die voor dit project werd ontwikkeld en getest heeft als
belangrijkste voordelen dat de gebruikte brandstof erg goedkoop is en niet explosief,
anders dan bijvoorbeeld vloeibare zuurstof en kerosine, de meest gebruikte combinatie.
In de nieuwe motor wordt rubber bliksemsnel verbrand met behulp van lachgas dat de
benodigde zuurstof voor de verbranding levert.
- Het vliegtuig, de Proteus, heeft vorig jaar augustus al zijn eerste vlucht gemaakt.
De combinatie van vliegtuig en ruimteschip moet nog worden getest. Dat duurt nog
minstens een jaar.

-7De Proteus kan in de toekomst ook in plaats van het bemande ruimteschip een
onbemande tweetrapsraket meenemen die een klein satellietje (tot 36 kilo) in een baan
om de aarde brengt. Dat kost 500.000 dollar. Dit kan een interessante markt worden,
omdat dankzij de nieuwe elektronica kleine (wetenschappelijke) satellieten een grote
toekomst hebben. Zo kan de exploitant van Proteus extra omzet maken.
Wereldwijd zijn momenteel 24 particuliere bedrijfjes bezig mee te dingen naar de Xprize. Deze is in St. Louis uitgeloofd voor de firma die erin slaagt 3 mensen naar een
hoogte van minstens 100 kilometer te lanceren en het experiment binnen veertien dagen
te herhalen. Scaled Composites lijkt een goede kanshebber.
Artikel uit De Telegraaf.
§§§§§§§§§§§§§§§§
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IN MEMORIAM
Dhr. Georges VAN BRANTEGHEM overleden op 29 juli 2003.
De voorzitter met afvaardiging van het bestuur en vaandel nam afscheid van onze
goede vriend en confrater Georges tijdens de eucharistieviering in de St. Jozefskerk
te Oostende en dit op zaterdag 02 augustus .
Geboren te Oostende op 31 mei 1925 begon hij als oorlogsvrijwilliger 1940-1945 zijn
legerdienst en ging op rust als Kapitein-Commandant.
Veertien jaar lang was hij voorzitter van de VOSVAMO, t.t.z. het "Verbond der
Oudstrijders - en Vaderlandslievende Maatschappijen van Oostende" .
Steeds plichtsbesef en op dynamische wijze leidde hij de VOSVAMO op
alle plechtigheden te Oostende.
Begin dit jaar droeg hij het voorzitterschap over aan zijn opvolger en werd hij
"Ere-voorzitter van de VOSVAMO.
In naam van onze vereniging :
nogmaals onze innige deelneming aan
de echtgenote en familie.
Onze confrater Georges wordt nooit
vergeten.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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In Memoriam.
Dhr. Lodewijk THEYS, geboren te Antwerpen op 25
maart1920, overleed te Oostende op 28 augustus 2003.
Van onze goede vriend Louis hebben wij op 3 september
afscheid genomen tijdens de plechtige uitvaartdienst in zijn
parochiale kerk Sint-Antonius op de Opex (Oostende).
Louis was bestuurslid in onze koninklijke Maatschappij der
Ex-O/Offrn. in de periode 1978 tot 2003. Onlangs nl. op 21
mei nam hij ontslag als bestuurslid en dit na 25 jaar
effectieve dienst. Zijn plots overlijden heeft ons allen
getroffen. Louis was zeer actief in onze vereniging,
aanwezig op alle activiteiten en dat zijn er wat.
Door zijn plots heengaan hebben wij (het bestuur ) zelf de
tijd niet gehad om hem te danken voor zijn vele jaren dienst in ons bestuur.
Hij wordt zeker niet vergeten door ons allen.
Langs deze weg bieden wij zijn echtgenote Magda CORREMANS en familie in naam
van onze vereniging onze innige deelneming aan.
A. BAROEN
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Dinsdag_0 9_september 2003.
De dag dat de Koninklijke Federatie Ex-O/Offrn van de Krijgsmacht
te Tongeren hun jaarfeest vierden.
Onze vereniging uit Oostende vertrok per spoor naar Tongeren om met
29 leden het feest bij te wonen.
Toegekomen te Tongeren om 12.20 uur werden wij met een twaalftal
auto's vervoerd naar de Ambiorixkazerne. De voorzitter van Tongeren
en alle bestuurders wensen wij hier te danken voor hun service.
Het was goed confraters en vrienden uit Tongeren, Kortrijk, Jumet, Brussel en
Antwerpen terug te ontmoeten. Allen zorgden voor de sfee en gezelligheid tijdens het
feest.
Een toespraak door de voorzitter MARAITE met daarna de geplande activiteiten zoals
eetmaal, dansen en zingen waren de oorzaak dat het plots 18.00 uur aangebroken was.
Tijd om de terugweg naar Oostende aan te vangen. Om 21.47 uur zijn wij veilig
toegekomen op onze bestemming.
Met dank aan allen die hebben deelgenomen aan dit gebeuren en ons hebben
vertegenwoordigd op het feest te Tongeren.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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door HANS PEETERS*

DRIEBERGEN, zaterdag.

Een metropool is het. Het ziet zwart van het volk.
Talloze individuen rennen, zo op het eerste oog,
doelloos door elkaar, heen. Sommigen bepakt met
bagage en anderen tot de tanden toe bewapend. Hier
en daar wordt wat geruzied, maar in het centrum is
het echt goed raak. Het ziet er uit als een ware volksopstand. Iedereen buitelt over elkaar heen en lijkt
behoorlijk, opgefokt. Het leger is in opperste staat
van paraatheid.

Dit beeldverslag heeft veel weg van wat we iedere avond op het Journaal kunnen zien.
Zomaar ergens op de wereld.
Wij bevinden ons in Noordhout. Een van de weelderigste landgoederen op de Utrechtse
Heuvelrug, beheert door het Utrechts Landschap. Samen met boswachter Cees (spreek
uit als Sees) Dorrestijn (55) buigen we ons over een indrukwekkende mierenhoop. De
rennende individuen zijn de werksters van de rode bosmier. Het leger wordt gevormd
door de mierensoldaten, die indringers weren en zo nodig afslachten. Hun belangrijkste
wapen : gemeen bijtend mierenzuur. Als onze gastheer zijn vlakke hand dicht boven de
mierenhoop houdt, zien we hoe een aantal diertjes het achterlijf omhoog richt. Ter
afwering spuiten ze het voor ons onzichtbaar zuur in de richting van het gevaar. Bij
nadere inspectie plakt zijn hand en ruikt inderdaad zurig.
Een mierenkolonie is een directe afspiegeling van de menselijke maatschappij. In haar
documentaire "The war of the Ants" van een paar jaren geleden gaf Josephine Hamming
dit op indrukwekkende wijze weer. Legers van naburige mierenhopen trokken in tijde
van voedselschaarste tegen elkaar ten strijde. Soldaten uit concurrerende nesten vielen
elkaar aan, als bij een massagevecht in een middeleeuwse veldslag. Met hun scherpe
kaken grepen ze elkaar vast, sjorden aan poten en voelsprieten. Te pas en te onpas
zetten ze hun biologisch wapen in, bijtend mierenzuur.
Strenge wetten.
Rode bosmieren kunnen agressief zijn. Iedereen die wel eens te dicht bij een
mierenhoop is gaan zitten, kan dit beamen. Maar bovenal is een mierenkolonie een
perfect georganiseerd staat, waar strenge wetten en regels gelden. Iedereen heeft een
vast omlijnde taak en de gehele samenleving is vooral gericht op het sociale leven. Alle
activiteiten zijn steeds in het belang van het hele volk.
Van Cees Dorrestijn zul je geen verkeerd woord horen over mierenvolken. "Het zijn de
opruimers van het bos. In de wijde omtrek van een mierenheuvel ruimen ze alle
schadelijke insectenop. Ze verkruimelen takjes en blaadjes tot vruchtbare humus."
Hier op landgoed Noordhout vinden we drie mierenheuvels in elkaars nabijheid. Alle
drie van de "kale rode bosmier". Zo heb je ook nog de "behaarde rode bosmier", de
"zwartrugbosmier" en de "stronkmier". Allemaal soorten die in onze Nederlandse
bossen voorkomen en tegenwoordig wettelijk beschermd zijn. In totaal komen er in ons
land echter wel meer dan zestig verschillende mierensoorten voor. Dat is nog niets
tegenover de circa 10.000 verschillende soorten die wereldwijd voorkomen.
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Open plekken.
De laatste jaren hebben we hier minder grote mierenheuvels. Vroeger konden ze wel
een meter hoog zijn. De mierenhopen waar we bij staan, zijn allemaal zo'n vijftig
centimeter. Onder de grond lopen de nesten verder, tot zo'n vijfenzeventig centimeter
diep. De boswachter wijt de verkleining van de mierennesten aan het verantwoord
natuurbeheer. Vroeger was hier meer kaalslag. Bosmieren hebben open plekken in het
bos nodig, waar de zon bij kan. Ze houden van warmte. Open plaatsen die we hadden,
zijn nu veelal begroeid. Tot voor kort werden die kaal gehouden door konijnen.
Zo'n mierenheuvel lijkt op het eerste gezicht een wanordelijke hoop organisch afval.
Niets is minder waar. Dennennaslutje na d enne n n aald-tje wordt naar het nest
gesleept. Mieren ontpoppen zich tot ware krachtpatsers .
i

Een mierenheuvel lijkt op het eerste gezicht een wanordelijke
hoop organisch afval. Niets is minder waar

Het negen millimeter kleine insect draagt lasten, die het veelvuldige meten en wegen
van zijn eigen lengte en gewicht. De dennennaalden worden zorgvuldig aan de
buitenkant van het nest aangebracht. Zodanig dat het niet binnen kan regen. Een
mierennest is een zorgvuldige constructie van gangen en kamers. Een mierenvolk kan
wel uit een miljoen individuen bestaan. Het gros bestaat uit werksters, die ieder hun
eigen dagtaak hebben. Bouwvaksters bouwen onafgebroken aan het nest.
Kraamvrouwen zorgen voor de eitjes, die alleen door de koningin gelegd worden, en
zorgen later voor de larfjes van het nageslacht. We zagen al hoe de soldaten van het
vrouwenleger indringers op afstand houden. Zelfs veehoudsters maken deel uit van de
maatschappij. Hun veestapel bestaat uit bladluizen die ze dagelijks melken. Met hun
voelsprieten trommelen ze op het achterlijf van de luizen, die daardoor teveel
opgenomen plantensappen uitscheiden als suikerrijke druppels. De ijverige miertjes
zijn dol op de mierenzoete substantie.

-12Slechts een beperkt aantal gevleugelde mannen maakt deel uit van deze
vrouwenmaatschappij. Als 's zomers de koningin uitvliegt, begeleiden ze haar op haar
bruisvlucht. Het is meerdere mannetjes gegumd om met haar te paren. De verzekering
voor de toekomst van een nieuw volk. Maar het lot van de mannen is daarmee
bezegeld. Zij sterven korte tijd na de paringsvlucht. Gelukkig is onze
mensenmaatschappij niet helemaal een blauwdruk van die van de mieren.
Artikel overgenomen uit
De Telegraaf.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Doopplechtigheid op 29 oktober 2002 van de 57e Promotie

Hierboven de foto van de laureaat Lichamelijke Opvoeding en Sport Kpl KBOO
Sebastien Calebaut 56e Prom. Deze prijs werd overhandigd door de secretaris, maar
er is negens een foto te bespeuren in de archieven van de school van Zedelgem.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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V2 oervader
Saddams scuds
Turkije en Israël wapenen zich aan de vooravond van de
Tweede Golfoorlog tegen de scuds van Saddam Hoessein.
Zestig jaar geleden, tijdens de Tweede Wereldoorlog, zochten
de inwoners van Londen de schuilkelders op bij aanvallen van
de 'voorvaders' van saddams scuds, de Duitse V2-raketten die
vanuit Den Haag en Rijswijk op hen werden afgevuurd.
Aangezien de moorddadige uitvinding van de beruchte
Werner von Braun, die met maar liefst 5400 kilometer per uur
op de Britse hoofdstad afsnelde, model heeft gestaan voor de
latere Amerikaanse raketten naar de maan, kan worden
gezegd dat de bakermat van de ruimtevaart ligt in het Haagse
bos. "De ruimtevaart is in Den Haag en Rijswijk begonnen"
zegt V2-specialist Jos Borsboom. "Daar werden voor het eerst
op grote schaal raketten afgeschoten. Tussen 08 september
1944 en 27 maart 1945 zijn er meer dan duizend V2-s' op
Londen gevuurd."
De geschiedenisliefhebber, die in de oude dorpskern van
Loosduinen een tentoonstelling aan de V2's heeft gewijd,
trekt een vergelijking met de scuds van Saddam Hoessein :
"Ook hij gebruikt verrijdbare raketten, die kunnen worden
beschouwd als de opvolgers van de V2, als terreurwapen
tegen burgerdoelen in Israël. Denk aan de I r a a k s e scuds
die in 1991 dood en verderf zaaiden in de buitenwijken van
Tel Aviv. Precies zo vormden Londen en Antwerpen het
doelwit van Hitler" . Jos Borsboom ziet ook nog een andere
overeenkomst. Hij vertelt dat de Duitsers het dichtbevolkte
Den Haag en Rijswijk gebruikten als menselijk schild tegen
de verwachte luchtacties van de geallieerden met als triest
dieptepunt het RAF-bombardement van Bezuidenhout. Deze
wijk ligt pal naast het Haagse bos, waar de mobiele
lanceerinstallaties voor de V2's stonden.
"Maar ook Saddam gebruikt mensen als gijzelaars tegen
luchtaanvallen door de geallieerden" zegt de V2-kenner. "In
Bagdad worden de bewoners tussen de fabrieken en bedrijven
geplaatst om te dienen als menselijk schild tegen aanvallen
van de VN."
Behalve het Haagse bos deden nog veel andere plaatsen in
Den Haag dienst als lanceerbasis voor V2' s , zoals
Ockenburg en Madesteyn.
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Haag werd geannexeerd. In 1944 vernielde een neergestorte V2 een deel van het dorp.
In museum 'De Korenschuur' naast de oude molen heeft Jos Borsboom zijn
tentoonstelling ingericht.
Foto's en onderdelen van het moorddadige wapen, waarvan er in de grotten van het
Duitse Hartz ongeveer 5000 zijn gemaakt door gruwelijk afgebeulde krijgsgevangenen,
geven een goed overzicht van de geschiedenis van de V('Vergeltung')2?
De 70-jaiige Hagenaar Roelof Klok herinnert zich nog als de dag van gisteren dat hij de
reusachtige gevaarten als kind voor het eerst zag staan in Bloemendaal. Dit bos vlakbij
Loosduinen had brede lanen waar de wagentjes met daarop de V2's makkelijk in te
rijden waren. "We hoorden herrie en zagen een hoop licht en vroegen ons af 'wat is dat'?
vertelt Klok, die speciaal naar het museum is gekomen om zijn verhaal te vertellen.
"Toen liepen we het bos in en zagen die dingen staan. We liepen er gewoon langs. We
kenden als kind geen gevaar."
Geschiedenisfan Jos Borsboom hoopt dat dankzij zijn tentoonstelling de V2-raketten in
Den Haag en Rijswijk uit de vergetelheid raken. "Het is gek dat er de afgelopen zestig
jaar zo weinig aandacht aan is besteed terwijl de V2's toch zo'n verschrikking voor de
stad en haar omgeving hebben betekend. Misschien hebben de Hagenaars die afschuwelijke herinneringen wel weg willen stoppen."
Menzo Willems
De Telegraaf
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
Reglement van Inwendige Orde.
Op de volgende bladzijden kan U het aangepaste reglement van Inwendige
Orde van onze Maatschappij lezen. Dit reglement werd onlangs aangepast door
het bestuur.
Opmerkingen hierover kunnen steeds aan het secretariaat worden medegedeeld .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

15.

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ der EX-ONDEROFFIEREN
van de KRIJGSMACHT
Afdeling - OOSTENDE
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE.
TITEL I - BENAMING - DOEL.
Art. l - Onder de benaming "Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht, afdeling Oostende, werd hierboven maatschappij gesticht op 01
november 1887. De maatschappelijke zetel ervan is gevestigd te Oostende.
Art. 2 - De vereniging (afdeling Oostende) heeft tot doel :
a) de vriendschapsbanden, de broederschap en solidariteit tussen de leden te
onderhouden en te verstevigen
b) de vaderlandsliefde en het plichtsbesef, die steeds de O/Offrn van de
Krijgsmacht hebben bezield, te verheerlijken en in stand te houden
c) de nagedachtenis van haar leden en in het bijzonder van diegenen die
op het veld van eer zijn gesneuveld of als slachtoffer van de plicht zijn
gestorven, te eren
d) een vereniging te vormen, die met alle krachten het vader land, de
koninklijke familie en de nationale instellingen verdedigt
e) de vereniging ontzegt zich alle politieke, taalkundige, wijsbegerige of
godsdienstige discussies tijdens haar bijeenkomsten, vergaderingen enz.
f) alle wettige of rechtmatige aktiviteiten die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
gericht zijn op de vrijwaring en de bestendige verbetering van de beroepssociale en morele toestand van haar leden, te verwekken, te bevorderen en
te ontplooien
g) kulturele reizen, voordrachten, projecties (dias en/of film),
ontspanningsnamiddagen te organiseren
Art. 3 - De duur van de vereniging (afdeling) is onbeperkt.
Art. 4 - Het maatschappelijk jaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december.
TITEL II - LIDMAATSCHAP - SAMENSTELLING - BEVOEGDHEDEN - BESTUUR.
Art. 5 - De afdeling bestaat uit volgende leden :
a) Effectieve leden :
zij die de Krijgsmacht verlaten of gediend hebben in hoedanigheid van
O/Offrn en die de verbintenis aangaan zich akkoord te verklaren met de
huidige bestaande statuten en reglementen.
b) Ereleden :
zijn personen (prominenten) dewelke op een of ander voorstel door het
bestuur aangenomen zijn als ere-lid en hierdoor deel uitmaken van het
ere-comité.
c) Steunleden : (sympathisanten en weduwen).
alle andere personen (sympathisanten en weduwen) welke wensen deel
uit te maken van de vereniging (afdeling), op voorstel van 2 (twee)
effectieve leden en vervolgens door het bestuur worden aangenomen.
N.B. : Ereleden en steunleden mogen aan de vergaderingen
deelnemen, doch hebben absoluut geen stemrecht. Zij mogen
wel raadgevende wenken naar voor brengen mits toelating van
de voorzitter.
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a) van Belgische nationaliteit zijn
b) als onderofficier gediend hebben nij de Krijgsmacht of
de geallieerde legers
c) geen onterende veroordelingen hebben opgelopen
d) noch burgerontrouw te zijn geweest, noch hulp aan de
vijand te hebben verleend in oorlogstijd
e) van onberispelijk gedrag zijn
f) om lid te worden moet men aanvaard worden door het bestuur
Art. 7 - De bijdragen dienen bij het begin van het dienstjaar betaald te worden.
TITEL III - BESTUUR - BEVOEGDHEDEN.
Art. 8 - Het bestuur is het uitvoerend lichaam van de afdeling. Het zorgt voor het
naleven van het huidig reglement van "Inwendige Orde" door de leden.
Art. 9 - Om verkozen te worden moeten de kandidaten hun aanvraag richten tot het
bestuur, minstens l (een) maand voor de statutaire vergadering. De kandidatuur
moet weerhouden worden door het bestuur vooraleer over te gaan tot de
verkiezingen op de statutaire vergadering. De kandidaat dient met de helft van
de stemmen plus één verkozen te worden.
Art. 10 -Het bestuur is als volgt samengesteld :
a) één voorzitter
b) één ondervoorzitter
c) één secretaris
d) één penningmeester
e) één ceremoniemeester
f) één materiaalmeester
g) één vaandeldrager
h) maximum 6 commissarissen
N.B. Alle gewezen voorzitters kunnen verder zetelen in het bestuur als
voorzitter-ter-ere (past-president), met stemrecht.
Art. 11- Het mandaat der verkozen bestuursleden duurt 3 jaar. De uittredene
bestuursleden zijn herkiesbaar. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding
en aanvaarden hun mandaat ten kosteloze titel. Art. 12- Na elke jaarlijkse
verkiezing - wordt door het bestuur – de functies eventueel bij stemming
herschikt.
Art. 13- Het bestuur kan enkele beslissingen treffen indien de helft plus één der
bestuursleden, tegenwoordig is.
Art. 14- Bevoegdheden de Bestuursleden :
a) de voorzitter :
heeft het nodige bestuur van de afdeling. Hij opent en sluit de zittingen.
Hij onderwerpt de verschillende punten van de dagorde aan de
vergadering., bestuurt de beraadslagingen, verleent of ontneemt het
woord aan de leden en het verslag van de vergaderingen. Hij maakt ten
rechte deel uit van de commissies en heeft beraadslagende stem in geval
van staking der stemmen. Hij handhaaft de orde en de tucht tijdens de
zittingen.
Alle documenten die de verantwoordelijkheid van de maatschappij
aangaan, worden door hem getekend.
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vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en heeft alsdan
dezelfde bevoegdheden als de voorzitter.
c) de secretaris :
is belast met de officiële briefwisseling. Maakt het PV der vergaderingen
en geeft lezing van het verslag bij de e.k. vergadering. Hij is ook
bewaarder van de archieven en houdt het register der leden van de
afdeling. Hij roept de leden samen tot de vergaderingen van de sectie. Een
register voor de toekenning van eretekens en kentekens wordt door hem
bijgehouden. Hij geeft lezing van het jaarverslag tijdens de statutaire
vergadering.
d) de penningmeester :
is belast met de geldelijke toestand van de afdeling. Hij boekt alle
ontvangsten en uitgaven. Hij zorgt voor het innen der lidgelden en waakt
dat deze regelmatig worden betaald. Hij geeft, telkens het vereist wordt,
kennis van de staat van de kas en regelt alle uitgaven. Geen enkele uitgave of betaling mag geschieden zonder voorafgaandelijke toestemming
van het bestuur.
Hij beschikt over een postrekening of bankrekening, op naam van de
afdeling. Alle checks of overschrijvingen moeten, om geldig te zijn,
ondertekend worden door de voorzitter, penningmeester of secretaris. Op
de statutaire vergadering van de maand maart, legt de penningmeester, de
balans van het afgelopen jaar voor.
e) de ceremoniemeester :
hij is de bestuurder van het feest-comité. Hij is gelast met het inrichten
van alle feesten en andere plechtigheden welke door de vereniging
worden ingericht. In de bestuursvergadering van de maand december, legt
hij een project voor van het activiteitenprogramma voor het komend jaar.
f) de materiaalmeester :
hij houdt de inventaris van het materiaal van de maatschappij bij. Een
jaarlijkse controle wordt gedaan door de secretaris .
g) de vaandeldrager :
daar waar het bestuur, of in spoedgeval, de voorzitter, het nodig acht, is
hij aanwezig met het vaandel van de maatschappij.
h) de commissarissen :
staan ter beschikking van het bestuur om bepaalde opdrachten of
zendingen, uit te voeren.
TITEL IV - ONTSLAG - UITSLUITING.
Art. 15- wordt beschouwd als "ontslagnemend" ieder lid dat niet de bijdrage betaalde
voor 30 juni van het lopend jaar, na beslissing van het bestuur.
Art. 16- De uitsluiting van een lid wordt door de sectie voorgesteld, nadat betrokkene,
bij aangetekend schrijven, zal uitgenodigd zijn geweest, om binnen een termijn
van één maand, een schriftelijke rechtvaardiging nog in te dienen, in verband
met de feiten die hem ten laste worden gelegd.
De algemene vergadering kan op rechtstreeks voorstel van het bestuur, ieder lid
uitsluiten dat met opzet nadeel heeft berokkend of dat de belangen en de
achting van de vereniging, heeft geschaad. In ieder geval wordt de beslissing
hem per aangetekend schrijven medegedeeld.
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Art. 17 - Een algemene statutaire vergadering zal ieder jaar gehouden worden in de loop
van de maand maart.
Art. 18 - De statutaire vergadering bestaat uit de werkelijke leden. De ereleden en
steunleden mogen ook aanwezig zijn doch zij hebben geen stemrecht. Zij
mogen wel raadgevende wenken naar voor brengen en dit na toestemming van
de voorzitter.
Art. 19 - De maandelijkse ledenvergaderingen worden meestal vastgelegd door het
bestuur op de 2de donderdag van de maand (juni-juli en augustus uitgezonder).
Het bestuur zal de dagorde vaststellen en de leden verwittigen langs het
tijdschrift om.
Art. 20 - Een buitengewone algemene vergadering kan opgeroepen worden hetzij door
de voorzitter, hetzij op aanvraag van 2/5 van de in orde zijnde effectieve leden
met de bijdrage (lidgeld).
Art. 21 - Zowel op de statutaire als op de gewone algemene vergadering worden slechts
de voorziene punten behandeld, welke voorkomen op de agenda van het
bestuur.
Art. 22 - Indien een lid een bepaald punt wenst te zien voorkomen op de dagorde, wordt
hij verzocht het bestuur ervan op de hoogte te brengen. Het bestuur beslist over
de noodzakelijkheid en het dringend karakter van het voorstel.
Art. 23 - Allen der effectieve leden hebben een stemrecht.
Art. 24 - De beslissingen der leden-, buitengewone- en statutaire vergaderingen,
moeten om geldig te zijn, door minstens de helft plus één der aanwezige leden
aangenomen worden.
Art. 25 - Alle leden moeten zich schikken naar de aangenomen beslissingen .
Art. 26 - In de schoot van de vereniging worden de beslissingen als volgt genomen :
bij gewone meerderheid, ttz. de helft van de stemmen plus één
blanco en nietige bulletins worden als geldige uitgebrachte stemmen
beschouwd
Art. 27 - De voorzitter verleent het woord aan de spreker. Hij weigert het indien de
aangehaalde zaak klaarblijkelijk buiten de agenda valt. Art. 28 - Zodra de
bespreking van een punt van de agenda beëindigd is, verklaart de voorzitter de
debatten gesloten en oordeelt of er moet gestemd worden.
TITEL VI - FINANCIËLE MIDDELEN.
Art. 29 - Het bezit van de vereniging is als volgt samengesteld :
a) de bijdragen (lidgelden) zowel van de leden als ere leden
b) de giften en legaten aan de vereniging
c) de onvoorwaardelijke schenkingen
d) de buitengewone ontvangsten (advertenties enz.)
Het bedrag van de diverse bijdragen is te verminderen met de jaarlijkse
bijdrage per effectief lid aan de Federatie.
Art. 30 - De verplaatsingskosten in verband met opdrachten en de eventuele
representatiekosten eraan verbonden, zullen, op inlevering van gedetailleerde
staten van uitgaven, na goedkeuring door het bestuur en getekend door de
voorzitter of plaatsvervanger als "Goed tot betaling" binnen de maand worden
betaald,
Art. 31 - Het bestuur zorgt in de maand januari voor 2 verificateurs, die de rekeningen
van het afgelopen dienstjaar, nazien en hiervan verslag uitbrengen tijdens de
statutaire vergadering van de maand maart.
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Art. 32 - De aansluiting van nieuwe leden telt vanaf het betalen van het lidgeld
(begindatum oktober) .
Art. 33 - Het bedrag van het lidgeld wordt door het bestuur vastgelegd tijdens de
bestuursvergadering van de maand oktober, voor het daaropvolgend dienstjaar.
TITEL VIII - ALGEMEENHEDEN.
Art. 34 - Het vaandel is de nationale driekleur met op kop de leeuw en dragend het
opschrift "Koninklijke Maatschappij - Ex-Onderofficieren van de
Krijgsmacht - Sectie Oostende" in beide landstalen.
Art. 35 - Het vaandel is geplaatst bij de vaandeldrager, onder toezicht van de
vaandeldrager.
Art. 36 - Een aanpassing aan het reglement van "Inwendige Orde" kan langs het
bestuur om, gevraagd worden.
Art. 37 - Alle geschillen welke zouden ontstaan tussen de afdelingen derde personen,
zullen opgelost worden door het bestuur der afdeling en voor goedkeuring
voorgelegd worden aan de eerstvolgende statutaire vergadering.
Art. 38 - De ontbinding van de afdeling kan ambtshalve geschieden indien het aantal
leden zeer gering wordt (minimum 5 leden).
Art. 39 - Bij ontbinding van de afdeling mag, na afsluitingen van de rekeningen, het
batig saldo aan een patriotische vereniging of menslievend werk, gevestigd te
Oostende, gestort worden. Het vaandel mag in bewaring gegeven worden in
een museum te Oostende.
Art. 40 - De leden hebben tot plicht de groepering te bevorderen, de
vriendschapsbanden, de broederlijkheid en de solidariteit in de afdeling te
bevestigen en te handhaven.
Art. 41 - De leden worden aangeraden het kenteken te dragen op plechtigheden.
Art. 42 - Politieke, godsdienstige, wijsbegerige of taalkundige onderwerpen worden op
de vergaderingen en andere bijeenkomsten nooit behandeld .
Art. 43. - Dit reglement van inwendige orde werd aangenomen en goedgekeurd op de
bestuursvergadering van 04 juni 2003.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
TE VERSCHAFFEN INLICHTINGEN :
1) Bij verandering van woonst worden de leden verzocht het secretariaat
ten spoedigste in te lichten. Het bestuur wijst alle verantwoorde
lijkheid af bij tekortkoming.
2) In geval van overlijden van een lid, worden de familieleden verzocht
zo spoedig mogelijk, het secretariaat te verwittigen of aan een der
bestuursleden. Gelieve naam, voornaam, datum, uur en plaats van de
begrafenis te vermelden. Dit om een delegatievan de sectie in de
gelegenheid te stellen, aan de uitvaartplechtigheid deel te nemen
(met het vaandel voor de effectieve leden0.
3) De sociale dienst, die hoofdzakelijk bestaat uit het afleggen van
bezoek aan gehospitaliseerde leden, doet in naam van het bestuur
nemen bloemen of vruchten mede die zij in naam van de maatschappij
aan de zieke overhandigen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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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

