Taverne
Alexander
Koenraad en Vanessa
heten U van harte Welkom in hun
gezellige Taverne Alexander,
waar U terecht kunt voor een
frisse pint, heerlijke koffie en
goed verzorgde belegde broodjes.
Ook nu 1ste verdieping met 45 plaatsen
Snacks, vergaderingen, enz...

Nieuwstraat 9
8400 Oostende
Tel. 0495/26 56 43

DE KLAROEN
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
E X - O N D E R O F FICI E R E N
van de Krijgsmacht
AFDELING OOSTENDE
78e UITGAVE
20e JAARGANG

Nr.2/2006

BEZINNING VOOR IEDEREEN DIE BOVEN DE "60" IS ! !
Als je ouder wordt, moet je sterker in je schoenen staan dan ooit, want
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jeugd moe is, is ze aan vakantie toe.
ouderen moe zijn, zegt men ze 'takelen af'.
jeugd bezwaren maakt, heeft ze een uitgesproken mening.
ouderen bezwaren maken, hebben ze het niet begrepen.
jeugd iets vergeet, hoor je: 'ik heb het waanzinnig druk'.
oudere mensen iets vergeten, zegt men: 'dat is de ouderdom'.
oooooooooooooooo

Maar wij ouderen zijn overlevers.
Kijk maar naar de veranderingen die wij hebben meegemaakt.
Wij werden geboren vóór televisie, diepvries, radars,
creditcards, droogkasten, electrische dekens enz.
Wij werden geboren voor er huismannen, deeltijdse banen,
kinderdagverblijven en groepstherapieën waren.
Wij hadden nooit gehoord van jongens met oorringen en bom-vrouwen.
Wij waren er al voor de A12, E19 en TGV.
Wij hadden allen een geheugen met hersencellen, GSM bestond er niet.
Toen betekende ' m a d e in Japan' nog rommel.
AIDS was het Engels voor helpers.
Een relatie had te doen met zaken en niet met een bed.
We wisten niet wat geld uit de muur was of brood uit een automaat.
De kleur 'roze' had met baby 's te maken en 'homo' betekende 'mens'.
Wij zijn de laatste generatie waarbij men een man moest hebben om
baby' s te krijgen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

- 2 Aktiviteiten in het jaar 2006 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 13 april 2006.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. Filip DEWULF van NV. Electrawinds
die gaat praten over de biomassa centrale in Plassendale
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 mei 2006.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. Wim VANSEVEREN, hoofd van het Agent
schap Toerisme Vlaanderen
- koffietafel en tombola
- Donderdag 14 september 2006.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Aquafin : Economische realiteit waarin van
daag Aquafin opereert,
- koffietafel en tombola
- Donderdag 12 oktober 2006.
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Animatie : Een reis rond de wereld
koffietafel en tombola
Donderdag 09 november 2006.

- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door het VLIZ : Mevr. Nancy FOCKEDEY in verband
met hormoon v er stoorders in het marine milieu.
- koffietafel en tombola
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Donderdag 14 december 2006.

-

- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Bingo
- koffietafel en tombola
Donderdag 11 januari 2007.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks dans animatie
- speciale tombola
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 deel te nemen aan het bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen
aan deze ontspanningsnamiddagen.
Verantwoordelijke voor de organisatie : Julien Vermeylen. Er
wordt ter plaatse betaald aan Julien, maar men dient hem
vooraf te verwittigen voor deelname aan de maaltijd. Tel.
059/709409.
Datums van de samenkomsten :
03 april - 24 april - 15 mei - 05 juni - 26 juni - 17 juli 07 augustus - 28 augustus - 18 september - 09 oktober - 30 oktober
20 november - 11 december.
Planning 2006.
1. Ledenvergaderingen :
13 april - 11 mei - 14 september
14 december 12 oktober – 09 november 2 . Bestuursvergaderingen :
05 april - 03 mei - 07 juni - 06 september - 04 oktober 08 november - 06 december.
Koningsdag :
Zaterdag 18 november 2006.
Dagreis :
Datum en bestemming zal later worden medegedeeld.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

- 4 Kortrijk 06 november 2005.
Naar jaarlijkse gewoonte waren wij uitgenodigd voor het feest van
de "Gewezen Onderofficieren van het Belgisch Leger - Afdeling
Kortrijk".
Achttien leden van onze vereniging hadden zich ingeschreven.
Het gebeuren greep plaats in "Hostellerie Klokhof" - hotel, restaurant en feestzaal in Marke , langs de A17, maar afgeschermd door
geluidswerende platen.
De trein, nog altijd het goedkoopste en veiligste vervoer bracht met
enige vertraging één deel van de delegatie rond het middaguur in
Kortrijk. Wij werden met een paar voor afbestelde taxis ter plaatse
gevoerd. Vier leden reden van. ambtswege met de auto.
In het Klokhof werden wij verwelkomd door de voorzitter Gilbert getooid met zijn driekleurige sjerp - en dame.
!! Voorzitter, wanneer zien wij U eens met deze sjerp !!!!
Na de begroeting werden wij vergast op een staande receptie met
schuimwijn en toastjes a gogo in de grote zaal.
De plaatsen aan tafel werden aangewezen.
Een toast op de Koning opende het festijn. Een kwaliteitsmenu, met
aangepaste wijnen, werd opgediend.
Les carottes sont bonnes zei de Brusselaar en hij at al zijn vlees
op
Ondertussen startte dj. "Lily", reeds vroeger gezien in Brussel,
met het zwaaien van de "servietten". Onmiddellijk was er ambiance
en was de verruimde dansvloer gevuld.
Oostende moest deze keer niet het voorbeeld geven, maar toch lieten
wij ons niet onbetuigd.
Tijdens het officiële gedeelte, werden de verschillende voorzitters
of afgevaardigden voorgesteld. Er werd ook hulde gebracht aan een 90
jarig lid en het erediploma overhandigd aan de vaandeldrager.
Spijtig genoeg, kwamen de taxis ons te vlug ophalen voor de
terugreis, want de trein wacht niet. Wij, met de auto, konden
blijven tot het einde.
Even paniek Diane vond haar schoenen niet - in het verleden was haar
regenmantel al eens verwisseld - "Un petit comique" had de schoenen
verplaatst.
Het was een zeer geslaagd feest zoals wij niet anders gewoon zijn
van de afdeling Kortrijk .
Tot volgend jaar.
D&J. Somers
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 08 DECEMBER 2G05 .
83 leden waren opgekomen voor het bijwonen van deze laatste ledenvergadering van het jaar.De leden werden dan verwelkomd door de
voorzitter die ook één minuut stilte vroeg voor de overleden leden.
Er was vandaag geen spreekbeurt voorzien daar de spreker in kwestie
afgezegd heeft wegens een ongeval.
Er werd dan ook maar besloten een bingo te organiseren die zoals wij
uit ervaring weten de voorkeur heeft bij de meeste leden. De bingo
werd dan ook keurig afgewerkt de prijzen werden dan ook keurig
verdeeld maar iedereen tevreden stellen is nog altijd onmogelijk.
De voorzitter samen met het bestuur hadden voor vandaag gepland om
aan alle tegenwoordige leden een wafel met koffie of tee aan te
bieden wat dan ook zeer in de smaak viel van alle aanwezigen.
Intussen werden de loten verkocht voor de tombola volgend op de
koffietafel, er waren zoals steeds genoeg prijzen zodat bijna
iedereen gelukkig naar huis kon keren al denkend tot volgend jaar.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§ §§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 12 JANUARI 2006.
Op onze Nieuwjaarsreceptie waren maar liefst 152 leden komen
opdagen. Net Koninginnehof was dan stampvol maar er waren wel een
paar misnoegde leden die hun welbepaalde stek of groepje niet
terugvonden daar deze reeds bezet waren door de vroegkomers.
We hebben er reeds over nagedacht voor volgend jaar slaapplaatsen in
te richten voor wie het wil, zodat deze slapers de volgende morgen
na het ontbijt dan ook kunnen helpen met het schikken van de zaal en
zo zeker zullen zijn van een goede plaats. (Het was maar een ideetje
van sommige bestuursleden). Wie daar toch zin in heeft kan zich toch
maar beter wenden tot de beheerder van Het Koninginnehof. Na de
verwelkoming door de voorzitter en zijn nieuwjaarswensen zat de
dansvreugde er onmiddellijk in dit onder de leiding van onze vertrouwde D J .
Er werden dan intussen de loten verkocht voor onze reuzentombola. Er
waren 300 loten voorzien maar spijtig bleven er toch enkele
onverkocht en waar of niet daarin zaten nog enkele grote prijzen.
Het is goed voor de volgende tombola of bingo. Er waren maar liefst
232 prijzen daarvoor hartelijk dank aan de organisatoren van deze
tombola. De tombola zelf verliep vlot zodat 'men nu kon genieten van
het drankje aangeboden door het Koninginnehof en werden dan ook de
broodjes opgediend .
Rond 19.00 uur was dan ook het einde van de feestvreugde en kon
iedereen tevreden huiswaarts keren.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§ §§§§§§§§§§

- 6 LEDENVERGADERING VAN 09 FEBRUARI 2006.
81 leden waren present op deze ledenvergadering. De voorzitter
op-pende deze vergadering met een welkomstwoord en vroeg dan ook
één minuut stilte voor onze overledenen.
De secretaris stelde vervolgens de spreker van de dag voor, door
toedoen van Mevrouw Linda Lemahieu, door velen van ons bekend,
heeft zij ervoor gezorgd dat er iemand uit Brussel kwam om
vandaag te spreken over de werking van EUROMUT. De spreker stelde
zich dan voor als dhr. Alain Yserbyt.
Deze infosessie Euromut bestond uit 2 onderdelen :
als eerste gaf hij een uitleg over de algemene structuur van de
sociale zekerheid in België en een toelichting van de verschillende
landsbonden die hiervan deel uitmaken.
Het gebruik van de voornaamste werkinstrumenten nl. SIS kaart en de
Europese verzekeringskaart werden' besproken en ook enkele
specifieke termen binnen de ziekteverzekering werden nader
toegelicht : remgeld, geconventioneerde zorgenverstrekkers,
generiscne geneesmiddelen, maximum factuur, verhoogde tegemoetkoming
enz.
Het tweede gedeelte was een uitleg over de Euromut als ziekenfonds.
Er werd benaderd dat Euromut een ziekenfonds is, dat ontstaan is uit
het militair milieu en door zijn historiek en specifieke voordelen
nog steeds het refentieziekenfonds is in de militaire wereld. Daarom
onderscheidt Euromut zich van alle andere ziekenfondsen. Aangezien
de aanvullende verzekering van Euromut een zeer uitgebreid gamma van
voordelen biedt, die dan ook tijdens deze uiteenzetting door enkele
voorbeelden werden geïllustreerd.
Op de volgende bladzijde van de Klaroen kan U alle voordelen van
deze aanvullende verzekering lezen.
Daarmede was dan ook deze zeer boeiende spreekbeurt ten einde als
moesten er nog vele vragen beantwoord worden. Daarop nam ons tweetal
afscheid van ons met een verdiend applaus en het in ontvangst nemen
van het traditioneel geschenk
Na mededeling van enkele korte berichten was het tijd voor de koffie
waarin intussen de lotjes voor de tombola werden verkocht.
De tombola zelf verliep vlot met zoals gewoonte een paar leden hun
geluksbrenger weer op zak hadden.
Rond 17.00 uur was dan het einde en kon iedereen huiswaarts keren,
met misschien in de gedachte de volgende maal meer geluk te hebben..
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
Een kleine rechtzetting.
In de Klaroen nr. l van 2006 op bladzijde 8 werden door de
voorzitter tijdens zijn kleine toespraak enkele data vermeld met
betrekking tot onze vereniging en de Federatie. Als laatste datum
was vermeld 1886 voor de viering van de Koningsdag als eerste maal,
de juiste data moet dan ook zijn 1866 .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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- 8 JAARVERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN VAN
DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 2005
Traditie getrouw breng de secretaris van onze Maatschappij U een
overzicht van de werking ervan gedurende het voorbije jaar. Dit
gebeurt tijdens de statutaire vergadering van 09 maart 2006.
In 2005 waren er 9 ledenvergaderingen, 17 etentjes; l dagreis en
diverse aktiviteiten.
Op 13 januari namen maar liefst 166 leden (recordopkomst) deel aan
de nieuwjaarsreceptie. Dit is dan ook uitgegroeid tot een zeer gezellig feest, met veel dans en mooie prijzen.
75 leden waren tegenwoordig op 10 februari. Er was geen spreker
voorzien maar wel was er voor afwisseling een bingo.
Onze statutaire vergadering had plaats op 10 maart met 75 leden
tegenwoordig. De spreker was dhr. E. TIMMERMANS van de C-POWER NV.
Hij sprak ons over het bouwen van een windmolenpark voor onze kust.
Tijdens de statutaire vergadering was l nieuwe kandidaat namelijk
dhr. P. PAUWELS die dan ook werd verkozen zoals eveneens dhr.
CUYPERS en DEWULF E. werden herkozen in het bestuur.
De volgende vergadering was op 14 april met een ledenaantal van 77.
De spreker was deze maal dhr. DE BLOCK voorzitter van het Sociaal
Huis Oostende. Zijn onderwerp was het vrijwilligerswerk en de
vergrijzing van de bevolking.
Op 12 mei waren 57 leden opgekomen om te luisteren naar de spreekbeurt van dhr. J. MEES van het VLIZ (Vlaams Instituut voor de zee).
Hij sprak vooral over de wetenschappelijke onderzoeken en een
geïntegreerd kustzonebeheer, en de samenwerking met de UNESCO. Na de
verlofperiode was de volgende vergadering op 08 september met 64
deelnemers. De spreker was dhr. Peter DEWOLF - hoofd cel haven. Deze
spreker was reeds te gast bij ons maar zou het vandaag hebben over
het project kustverdediging en de toekomst van de haven van Oostende
met de bouwplannen ter verbetering van de haven. De volgende
vergadering had plaats op 13 oktober met 93 leden present. De
spreker was voor de verandering iemand van het andere geslacht
namelijk Mevr. Tinneke VAN DEN EEDE van Alpro NV. Ze zou spreken
over de Alpro Soja en de wonderbare kracht van dit kleine boontje.
Ze vertelde over de geschiedenis van het Belgisch bedrijf die tevens
marktleider is in zijn genre. Alle leden werden dan ook in het bezit
gesteld van een pakket van hun producten.
Ledenvergadering van 10 november met 71 leden tegenwoordig. De
spreker was deze maal dhr. Paul GERARD verantwoordelijke voor de
haven van Oostende en zijn beleid ervan. Hij gaf ons een klaar beeld
wat er zich zoal afspeelt in de haven en welke mogelijkheden het
Plassendale-projekt zou opleveren voor de kust in het algemeen.
08 december was dan ook de laatste vergadering voor 2005 met 83
leden. Er was geen spreker voorzien (spreker melde zich af wegens
ziekte) . Er werd dan een bingo gehouden in de plaats.
Er* was een behoorlijke opkomst voor de ledenvergaderingen met een
gemiddelde van 84,55% wat toch een vermindering betekent van 2,56 %
ten aanzien van vorig jaar.
De andere aktiviteiten:
We beginnen met Koningdsdag op 19 november. Er waren in totaal 154
deelnemers dat is 5 meer dan vorig jaar. Er waren verschillende dele-

- 9 gaties van andere afdelingen (Tongeren - Antwerpen - Brussel- Kortrijk en Hasselt.
De feestleider heeft zoals steeds getracht iedereen volgens de mogelijkheid een juiste plaats te bezorgen Er werd dit jaar maar 1
medaille uitgereikt. Toch bij alles een geslaagd feest.
Onze jaarlijkse dagreis vond dit jaar plaats op 22 september met 45
deelnemers. De reis had als bestemming de oude kaasmakerij te
Passendale. Na de nodige uitleg en het proeven en drinken van
streekbieren werd ter plaatse het middagmaal genomen. Daarna werd
onder begeleiding van een gids het oorlogstafereel van 1914-1918
herdacht en dit rond de streek Passendale-Zonnebeke. Het was een zeer
geslaagde dag met nogmaals het bewijs de afwezigen hadden ongelijk.
Op 28 juli vond de jaarlijkse plechtigheid einde
in de Koninklijke School voor Onderofficieren te
.-.i
voor de beste leerling Lichamelijke Opvoeding en
Sdt KBOO SMET Sven, trofee werd overhandigd door
G.

schooljaar plaats
Zedelgem. De prijs
Sport was dit jaar
bestuurslid DEWULF

Op 21 maart had de lunch plaats die aangeboden werd aan de
Schoolcommandant, de Korpsadjudant en de verdienstelijke laureaat
KBOO OOMS N.
Op de vergaderingen van het Federaal bestuur zijn de voorzitter en de
penningmeester of een bestuurslid steeds aanwezig.
Op alle vaderlandslievende plechtigheden van het VOSVAMO, zijn de
voorzitter, vaandeldrager en bestuursleden aanwezig.
De voorzitter gaat, meestal vergezeld van een bestuurslid naar de
vergaderingen van het VOSVAMO.
Het tijdschrift "DE KLAROEN" verscheen in 2005 om de drie maanden, de
secretaris kon rekenen op de steun van sommige leden om het
tijdschrift zo aangenaam mogelijk te maken en ook opdat alles tijdig
bij de leden kon worden bezorgd.
In het jaar 2005 kregen we er 7 nieuwe leden erbij, allen gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht.: 2 van de marine, 3 van de
landmacht en 2 van het Franse leger :
SANDERS Frank
ALLEMEERSCH Andre
CATRY Hubert
WINDMEULEN Antoine
ASPESLAGH Roland
TAGHON Daniel
DEPIL Claude
Onze gelden zijn zoals steeds in de goede handen van onze penningmeester Pierre KIMPE. Van hem krijgt U nu een overzicht van de toestand van de kas.
Dank voor Uw aandacht.
(Zoals voorgelezen op de statutaire vergadering van donderdag 09
maart 2006 door de secretaris).
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

- 10 Ik was een Strandredder in 1947 - 1948.
Het is zeer moeilijk om exacte herinneringen van bijna 60 jaar terug
op papier te zetten. Eer het te laat is wil ik even terug gaan naar
de jaren '40.
Burgemeester August PLOVIE van Bredene (1947-1964) was in 1940 afgestudeerd als leraar lichamelijke opvoeding en sport. Tijden de 2e
wereldoorlog werd hij wegens betrokkenheid bij het verzet, naar een
een nazi-concentratiekamp in Duitsland afgevoerd. Bij zijn terugkeer
nam hij zijn taak als leraar lichamelijke opvoeding en sport aan het
Koninklijk Atheneum van Oostende weer op. Ik was student en leerde
hem toen kennen en later ook als Burgemeester van Bredene.
Op een dag in mei '47 na de lessen, wachtte hij mij op aan de ingang
van het K.A. en vroeg of ik redder wilde worden op het strand van
Bredene, tijdens de zomervakantie. Hij zei dat hij goede zwemmers
nodig had om de veiligheid op het strand van zijn gemeente te verzekeren. Ik was in 1945 teruggekeerd uit Engeland waar ik tijdens de
oorlog school had gelopen en aan competitie-zwemmen had gedaan. In
het "badenpaleis" was het hem opgevallen dat ik een goed zwemmer was
en geschikt voor de taak van strandredder. Na de ontmijning en de
opruiming van duinen en strand, zouden de vakantiegangers weer toegang krijgen tot het Bredense strand en de zee. Plovie vroeg mij of
ik onder mijn vrienden uit onze gemeente andere goede zwemmers
kende. Zo kwam Oscar Van Gheluwe (later hoofdwerktuigkundige R.M.T.)
in de ploeg van 3 terecht.
Enkele dagen later dienden wij ons aan te melden aan het (oud)
gemeentehuis van Bredene. Plovie stond ons op te wachten samen met
de derde kandidaat, Maurice X. Zwembroeken aan en over de straat
naar de sassen om er de proeven af te leggen.
Van Gheluwe en ik slaagden zonder moeite in de proeven die de burgemeester ons oplegde. Hij gooide dan de reddingspop in het sas en ook
hier waren er voor ons geen problemen. Het viel ons op dat Maurice X
niet te water ging !
In minder dan één uur waren wij met alle proeven klaar. Maurice vertrok huiswaarts terwijl Plovie ons in zijn kabinet vroeg. Daar legde
hij ons uit dat X geen goede zwemmer was (dat lag voor de hand),
maar hij vroeg ons om begrip en medewerking. Deze man van nabij de
40 was met hem in een concentratiekamp gevangen gezet in 1943. Hij
werd er zoals de meeste nazi-gevangenen mishandeld. Terug in België
viel hij zonder werk wegens zwakke gezondheid, in die tijd, na de 2e
wereldoorlog, waren de voorzieningen voor behoeftigen niet wat ze nu
zijn. Hij kreeg steun van een patriotische vereniging maar dit was
niet voldoende om zijn gezin behoorlijk te onderhouden, (vrouw en 3
kinderen). Plovie vroeg onze goede wil om zijn vriend te helpen bij
zijn taken. Wij, jonge kerels van +17 hebben het hem beloofd.
De lonen van de redders aan de kust waren toen al zeer behoorlijk :
140 franken per dag voor 9 uur werktijd. In die tijd een mooie verdienste.
Wij gingen om 09,00 uur aan de slag om gedurende l uur het strand
proper te maken. Van 10.00 uur tot s'middags toezicht op het baden
en dan één per één schafttijd gedurende een halfuur. Niet één
rustdag werd ons toegestaan : ononderbroken dienst van l juli tot en
met 31 augustus. Elke dag 140 frank ! ! .

-11 We kregen een kepie met daarop: 'REDDINGSDIENST'. Verder nog een
kurken reddingsvest en een lange touw, vast te haken aan de vest
in geval van nood. Badkostuum was verplicht, warmere kledij kon
in geval van minder goed weer.
Een open geklinkte boot van zowat 4 meter (een jol) met platte
"neus" werd ter beschikking gesteld. Het zware ding lag op een houten wieg met brede wielen van bijna 2 meter. Het woog minstens 500
kg. s ‘Morgens om 10.00 uur moest het te water geduwd én/of
getrokken onder grote belangstelling. Geestdriftige vakantiegangers
staken meestal een handje toe.
s ‘Avonds na de dienst, omgekeerde richting, de boot zo hoog
mogelijk op het strand trekken. Hoog water was ideaal natuurlijk.
Bij slecht weer bleef onze boot op het strand, maar, 1947 was een
prachtige zomer. 1948 was veel minder mooi en was er dus minder duw
en trekwerk te doen.
Voor anker liggen, net buiten de branding, was niet altijd leuk. Het
kwam voor dat men zeeziek werd na een voor- of namiddag 'klutsen".
Maar goed dat X bestand was tegen de deining van de zee en de bootbeurt voor hem de beste oplossing was.
Aan boord was een loodzwaar anker. Om het ding over de zij te gooien
was op zich een karwei, inhalen was nog lastiger. Met anker uit
bleef de boot zeker op haar plaats. Het touw, vastgesjord aan de
boot, was van een boei voorzien. Bij noodgeval werd het in zee
gegooid en was het gemakkelijk terug te vinden na de interventie.
Zoals gezegd was 1947 een mooie, warme zomer. Wie enigszins kon,
wilde naar zee. De treinen en trams waren vooral op de zaterdagen
vol met vakantiegangers die de zee in 7 jaar, niet gezien hadden.
Toen is de "valiezenkoers" een nieuw woord, in onze woordenschat opgenomen. Auto's waren er nauwelijks. De campings van Bredene rezen
als paddestoelen uit de grond. De meeste boeren legden de zware
stiel neer en bouwden hun erf en weiden om tot kampeerterreinen. De
meeste inwoners van Bredene-Duinen gingen wonen in hun "achterkoterij" en verhuurden alle beschikbare ruimten aan de toeristen.
Winkels, pensions en de horeca in het algemeen, deden gouden zaken.
De vakantieganger kwam toe, nam zijn plaats in, (pension, camping of
gehuurde ruimte) en ging daarna richting strand en zee. Onderweg
werd vlug één of meer pintjes gepakt, kwestie van eerst de dorst te
laven vooraleer te baden in zee.
De meerderheid van de mensen van toen konden niet zwemmen. Uiteraard
was er weinig gelegenheid om dit gedurende de oorlog te leren.
Al teveel ging men na een flinke pint, baden in zee, zonder besef
van de gevaren.
De redders aan de kust hadden, vooral in 1947, hun handen meer dan
vol. Na het opruimen van het strand in de morgen, trachtten we wat
te oefenen in zee. Het kwam erop aan fysisch paraat te zijn want
vanaf de eerste badgasten was het opletten geblazen. Veel te weinig
in aantal, dienden de redders overal op het Bredende strand tussen
te komen. Zelfs aan de strandstrook van "Duin en Zee" te hoogte van
het Militair Hospitaal, grondgebied van Oostende dus, was het een
strandredder van Bredene die de veiligheid van de kinderen moest
verzekeren. Dit dagelijks bij mooi weer, van 15.00 tot 16.00 uur.
Wordt vervolgd.
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Kapitein-commandant Vlieger Fabrice
Massaux, peter van de 60ste promotie
Op 06 januari 2006 vond de jaarlijkse doopplechtigheid van de
60ste
Promotie
plaats
in
de
Koninklijke
School
voor
Onderofficieren nr. 2 plaats.
Het was bitterkoud en aangepaste kleding was dan ook meer dan
welkom. De detachementen werden keurig opgesteld door de
Korpsadjudant, waarna de Commandant 2 KSOO het bevel overnam. Hij
ontving vervolgens de militaire en burgerlijke autoriteiten.
Daarna kwam het Vaandel 6de Linie en de Schoolvlag 2 KSOO de rangen
vervoegen. De schouwing van de troepen werd gedaan door Generaal VI.
Singele ( directeur algemene opleiding).
Na de toespraak van de Schoolcommandant was het de tijd voor de
doopplechtigheid.
Voor de 60ste Promotie had men als peter gekozen voor KapiteinCommandant Fabrice Massaux, waarvan men zijn loopbaan hierna wordt
vermeld. De weduwe van de Peter overhandigde de foto van de peter
waarna de belofte van de promotie volgde. De promotie wimpel werd
overhandigd en werd de Schoolvlag voorgesteld.
Na een Muzikaal intermezzo door de Koninklijke Muziekkapel van de Marine volgde het
defilé . Daarna volgde de receptie waar een
warm soepje voor de meeste onder ons zeer
welkom was.
Voor zijn loopbaan kunnen wij dit als volgt
samenvatten : Geboren in Namen op 27 november
1971 startte hij zijn loopbaan bij de
Krijgsmacht in 1987 in de Koninklijke
Cadettenschool. In 1988 kiest hij voor de
vorming kandidaat Onderofficier in Dinant.
Maar zijn droom was om jachtpiloot te worden
Via de Militaire School behaalt
Onderluitenant het diploma van licentiaat
luchtvaart-militaire wetenschappen. Na een
vorming in BEAUVECHAIN behaalt hij het brevet van piloot. Het jaar
daarop doet hij de omschakeling op F16 en wordt geaffecteerd bij het
Eerste Escadrille van de 2de Tactische Wing. Hij volgde ook nog de
cursus voor hoofdofficier in het Koninklijk Hoger Instituut voor
Defensie waarna hij zich opnieuw bij het Eerste Escadrille voegt.
Als rustige en bedachtzame piloot onderscheidt Fabrice zich door
zijn professionele, ondernemende en constructieve houding en door
zijn sterk verantwoordelijksgevoel, altijd klaar om elke uitdaging
met al zijn energie aan te gaan.
Kapitein-commandant Vlieger Fabrice Massaux verliet ons op
vrijdag 09 september 2005 op tragische wijze aan boord van zijn
F-16 tijdens een bevolen oefening.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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IK HEB U LIEF MIJN VADERLAND
Ik heb U lief mijn Vaderland
ik ben Uw trouwig kind. Wat is dan
toch die felle band,
die mij aan U verbindt Wat is dan
toch die trek naar U,
o liefste land op aard.
Ik ben maar thuis alleen bij U,
gelijk aan vaders haard.
En vraag mij niet wat mij zo hecht,
aan 't land met hart en zin. Ik heb het
lief en voorst wie zegt,
waarom ik moeder min. Ik heb het
lief 't is alles hier
zo innig aan 't gemoed
En jong en oud 't is alles hier
voor mij als eigen bloed.
Het Vlaams dat is mijn moedertaal,
zo lief mij is er geen. Het Frans de
taal van broeder Waal,
maar 't Vaderland dat is één. Twee
zullen steune één gebouw,
gewelfd door een kroon.
Wij delen samen vreugde en rouw,
als broeders van een woon.
Vlaming en Waal zijn voornamen Belg is
onze familienaam.

Na de laatste uitspraken door sommige politici is het wel even nodig
om bovenstaande tekst eens grondig te lezen en dan zijn eigen
gevolgtrekking nemen, wij denken als EK-Onderofficier wij allen
samen tot een zelfde besluit zullen komen. Enkele uitzonderingen
niet te na gesproken. Iedereen heeft zijn eigen mening en dit moet
gerespecteerd worden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§
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VERBOND der OUDSTRIJDERS - en VADERLANDSLIEVENDE MAATSCHAPPIJEN
van OOSTENDE
Voorzitter : Roger Blomme , Goedeboterstraat, 25 ( Postbus 4) 8460 Oudenburg
Tf: 059/80.17.79 Gsm : 0475/82.26.93
Secretaris : André Snauwaert, Merelstraat, 6 - 8400 Oostende
Tf: 059/50.37.89 Gsm: 498/77.92.70
e-mail: andre.snauwaert@padora.be

Penningmeester: zie voorzitter Roger Blomme . Rekeningnr 001-0960279-55
V.OS.VA.M.O

.
Oudenburg, 03-02-2006
Aan de Voorzitters van de Oudstrijders- en
Vaderlandslievende Maatschappijen van
Oostende

Geachte Mevrouw en Heren voorzitters:
Betreft: Herdenking V-dag 1945 op 6 en 7 Mei
2006 Ref: 03/06
Zoals tijdens de vergadering van 18 Januari 2006 van het V.Os.Va.M.O. besproken werd, volgt
hieronder het programma van de plechtigheid die ons door het Stadsbestuur voor vernoemde datum
werd voorgesteld .
Zaterdag 6 Mei 2006 :
17.00 uur - Bloemenhulde door de verenigen aan hun eigen monument
(eventueel op een ander uur of datum door de vereniging zelf te bepalen)
17.30 uur - Bloemenhulde in de Erehal van het Stadhuis door het Stadsbestuur en het V.Os.Va.M.O.
Nadien drink aangeboden door het V.Os.Va.M.O. in het lokaal van de Para-Cdo , Dr.
Coolenstraat
Zondag 7 Mei 2006 :
09.45 uur - Verzameling aan de St.Petrus en Pauluskerk
10.00 uur - Eucharistieviering in de St. Petrus en Pauluskerk ter nagedachtenis van de Gesneuvelden en
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
10.45 uur - Optocht naar het Stedelijk Monument van de Vaandels, de Oudstrijders en de leden van de
Verenigingen, begeleid door de Koninklijke Stadsharmonie 11.00 uur - Groet aan de vlaggen
van de Geallieerde Landen 11.15 uur — Schouwing van de leden aan het Stadhuis
11.45 uur - Ontvangst en toespraken, gevolgd door een receptie in de Alice Freyzaal van het Stadhuis
13.00 uur - Feestmaal in de zaal < Ten Stuyver >
Stuiverstraat,357
8400 Oostende
Verzorgt door de eigen traiteur
Opgeluisterd door de band " Joy Band " uit Bredene

- 15 Menu : voor het feestmaal van 7 mei 2006-02-07
* Aperitief met warme en koude hapjes
* Waaier van gerookte zalm, heilbot en tomaat met garnaal
*********
* Tomatenroomsoep
*********
* Kalfsgebraad " Ten Stuyver " , warme groentjes en kroketten
*********
* Biscuittaart " V- dag " + koffie
aangepaste wijnen tijdens het voor- en het hoofdgerecht zijn inbegrepen in de prijs In
de plaats van wijn kan er bier of water verkregen worden (aan tafel tijdens de maaltijd
te vragen) Bijkomend water of bier bij de wijn moet extra betaald worden.
Prijs per persoon •
28 € - voor de leden van V.Os.Va.M.O.
30 € - voor Niet leden
De verenigingen worden gevraagd de penningmeester Roger Blomme
Goedeboterstraat,25 - 8460 Oudenburg
Tf: 059/80.17.79 of Gsm : 0475/82.2693
tijdig te willen verwittigen en zeker voor 29 April 2006 en het juist aantal deelnemers aan het feestmaal te laten
weten met een nominatieve lijst van de ingeschreven deelnemers en het overeenstemmend bedrag over te maken
voor voornoemde datum op rekening van .
V.Os.Va.M.O.
001-0960279-55
Mogen wij U nog vragen de datum van de inschrijvingen te willen navolgen om de vele moeilijkheden door te
late inschrijvingen te vermijden . Het bedrag moet op onze rekening geboekt zijn voor 29 April 06
Inschrijvingen die na bovenvernoemde datum uitgevoerd worden of toekomen zullen NIET meer in aanmerking
genomen worden voor deelname aan het feestmaal. Met welgemeende en kameraadschappelijke groeten,

Het Uitvoerend Comité

SNAUWAERT André
Secretaris

BLOMME Roger
Voorzitter
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd,
of dienstplichtigen) kunnen l i d 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 KIMPE P.
J. Peurquaetstraat 18b2 - 8400 Oostende. Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
-10 euro : voor sympathiserende leden
- 7 euro : voor weduwen

Oostende, Sekretariaat: Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende. Tel 059/507848

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
Ik ondergetekende.........................................................
Geboren te ............................................ op ..................
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging Koninlijke
Maatschappij Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht te Oostende.
*Naam van de echtgenote ..........................................................
"Weduwe van .............................................................................
Adres ...............................................................
te ........................................ postnr……………….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

HET BESTUUR VAN DE
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE
BAROEN Andre
H Conscienceplein 1

VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
DEWULF Gilbcrt
Slachtersstraat 2, bus 4

LASON Maurice
Berkenlaan 12
VERPOUCKE Albert-John
Nieuwpoortsesteenweg 571/B3-2
DEWULF Etienne
Stockholmstraat 43 B5
VERMEYLEN Edward
Verenigingstraat 104
CUYPERS Fernand
Kaaistraat 17
SOMERS Jacques
Zeedijk 170, D7
PAUWELS Pierre
J.Peurquaetstraat 18 BI
KIMPE Pierre
J. Peurquaetstraat 18 B2
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27

©059/70.89.22
8400 Oostende
©059/32.32.07
8400 Oostende
©059/50.78.48
8400 Oostende

©059/809038
8400 Oostende
©059/50.35.47
8400 Oostende
©059/50.60.10
8400 Oostende
© 059/70.94.09
8400 Oostende
©059/70.23.70
8400 Oostende
©059/50.20.87
8400 Oostende
©059/502474
8400 Oostende
© 059/50.35.69
8400 Oostende
©059/51.30.41
8400 Oostende

Voo rzitter
Ondervoorzitter
Secretaris

Bestuurslid
Ceremoniemeester
Feestleider
Vaandeldrager
E-MAILe.dewulf@skynet.be
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Bestuurslid
Penningmeester
E-MAIL: pierre, kimpe@telenet.be

Bestuurslid

