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
79e UITGAVE
20e JAARGANG

Nr.3/2006

GROOTOUDERS

& KLEINKINDEREN

Het belt, voor mij staat een speelgoedbeer
Er achter een stemmetje, hier ben ik weer
Oma ! krijg ik nog een koekje ?
Ik breng jullie weer eens een bezoekje
Opa, lig nu niet te pitten
Je moet bij mij komen babysitten
Je moet altijd met me spelen
Anders ga ik me vervelen
Oma kan niet, die moet koken
Iets lekkers, heb ik geroken
Opa zegt, ge moet alles eten
Oma kookt wat IK wil, goe geweten
Opa doet soms vermanend vinger-zwaaien
Al kan ik hem rond m'n pinkje draaien
Maar Oma die weet wel beter
't is nog niet zo'n kwaaie, mijne peter
Opa is een nieuw soort analfabeet
Computerkennis zwak, zoals ik weet
En dat moet mijn huiswerk nazien
Heel ouderwets, zo zonder rekenmachien.
Opa en Oma hebben geen strafhoekje
Ik krijg er ook nooit onder m'n broekje
Ik zal hen met nog veel bezoekjes verblijden
Want ik hou van hen , van jullie beiden.
Het Kleinkind.

Charles VAN SLEMBROUCK
Ex-Oderofficier
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Activiteiten in het jaar 2006 van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht
Afdeling
Oostende
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 14 september 2006.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Aquafin : economische realiteit waarin
vandaag 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 spreekt in
verband met hormoonverstoorders in het marine milieu
- koffietafel en tombola
- 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 en animatie
- speciale tombola

- 3 2. Etentjes in het Koninginnehof.
Wij komen samen vanaf +_ 12.00 uur in de kleine zaal van het
"Koninginnehof". De prijs voor het eetmaal bedraagt 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 deze 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 :
2006

: 17 juli - 07 augustus - 28 augustus - 18 september 09 oktober - 30 oktober - 20 november - 11 december.
2007
: 08 januari - 29 januari - 19 februari - 12 maart - 02
april - 23 april - 14 mei - 04 juni
25 juni -16 juli
- 06 augustus - 27 augustus - 17 september -08 oktober
- 29 oktober - 19 november - 10 december.
3.Planning 2006 - 2007 :
l. Ledenvergaderingen :
2006 : 14 september - 12 oktober - 09 november - 14 december.
2007 : 11 januari - 08 februari - 08 maart - 12 april - 10
mei - 13 september - 11 oktober - 08 november -13
december.
2. Bestuursvergaderingen :
2006 : 06 september - 04 oktober - 08 november - 06 december
2007 : 03 januari - 31 januari - 28 februari - 04 april - 02
mei - 06 juni - 05 september - 03 oktober - 31 oktober
- 05 december
Koningsdag :
2006 : zaterdag 18 november.
2007 : zaterdag 17 november.
Dagreis :
2006 : dinsdag 19 september.
2007 : data later te bepalen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

- 4 LEDENVERGADERING VAN 09 MAART 2006.
72 leden waren tegenwoordig op deze ledenvergadering tevens de
jaarlijkse statutaire vergadering.
Met een verwelkomingswoord door de ondervoorzitter (voorzitter
was afwezig door ziekte) werd dan nog een minuut stilte
gehouden voor de overleden leden.
De spreker van vandaag dhr. F. DEWULF van Electrawinds had ons
gevraagd om zijn spreekbeurt te mogen geven in de maand april en
alzo was er vandaag de bingo die gepland was voor volgende maand.
De bingo briefjes werden verdeeld en zoals gewoonlijk verliep
deze bingo zeer goed al was er een opvallend iemand die met
hetzelfde briefje maar liefst drie prijzen in de wacht sleepte.
Ge moet maar geluk hebben.
Daarna nam de secretaris het woord om te starten met de statutaire
vergadering. Het jaarlijks verslag werd voorgelezen alsook het overzicht van de jaarboekhouding werd voorgesteld.
Daarna was het de verkiezing of herverkiezing van enkele leden van
het bestuur daar er geen tegenkandidaten waren werden dhr. VAN
LOOCKE VERPOUCKE J. - SOMERS J. - en COENEYE E. herverkozen.
Tijd voor de koffie en de verkoop van onze tombolabiljetten. De
tombola verliep vlot en omstreeks 17.00 uur was deze vergadering dan
ook afgelopen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 13 APRIL 2006.
Met 79 leden waren aanwezig voor deze ledenvergadering. We
werden verwelkomd door de voorzitter die ons dan één minuut
stilte vroeg voor de overleden leden.
De spreker van vandaag was dhr. Filip DEWULF van nv. Electrawinds
maar wie niet kwam opdagen was deze spreker, zoals het gezegde hij
had eenvoudig zijn kat gestuurd. Na latere navraag bij deze persoon
gaf hij als verontschuldiging dat hij vergeten had dit in zijn agenda te plaatsen. Voor een manager is dit zeker geen referentie.
We hebben er dan maar een gezellige praat namiddag van gemaakt.
De tombola werd wel gehouden op het voorziene tijdstip zodat rond
17.00 uur iedereen huiswaarts kon keren. Hopelijk de volgende
maal meer geluk met de spreker.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 11 MEI 2006.
We waren met 67 leden present voor deze ledenvergadering. De
voorzitter nam het woord om iedereen welkom te heten en vroeg dan
één minuut stilte voor de overleden leden.
De spreker werd dan voorgesteld het was de heer Wim VANSEVEREN,
hoofd van net Agentschap Toerisme Vlaanderen.
Toerisme Vlaanderen behoort tot de Vlaamse overheid, departement
Internationaal Vlaanderen en valt onder de bevoegdheid van Geert
Bourgeois, Vlaams minister voor bestuurszaken, Buitenlands beleid,
Media en Toerisme. Het hoofdkantoor bevindt zich in Brussel en stelt
150 personeel binnenland en 60 personen in buitenland te werk.

- 5 Hij gaf een kleine opsomming van de buitenlandse kantoren met de
vermelding dat er ook binnenkort twee kantoren zullen geopend worden
in China. De subsidies van dit alles bedraagt 55 miljoen euro. Hij
sprak over de betoelaging die de stad Oostende ontving in de periode
van 2000 tot 2005 en dit was een bedrag van 5.335.039, 66 euro. Hij
noemde enkele voorbeelden wat er met geld is gebeurd : Oostende
Seasens - Fort Napoleon - renovatie Kursaal Oostende - Searena bezoekerscentrum IN&UIT enz
Hij sprak verder over Villa Maritza die eigendom is van Toerisme
Vlaanderen , de investering daarvan bedroeg 445.000 euro en noemt
vanaf heden Huis van & voor het Kustroerisme.
De ganse toerismeprognose op wereldvlak geeft aan dat Frankrijk als
eerste wordt beschouwd en dat België op de dertiende plaats staat
maar de voorspellingen geven aan dat China in 2020 de eerste plaats
zal innemen.
In Vlaanderen worden er drie gebieden aangeboden : de kust - de
kunststeden en groen Vlaanderen. De kust is vooral dagtoerisme er
werd ook enorm gebouwd en dit ten gunste van de tweede verblijven.
Een overzicht over het aantal overnachtingen geeft aan voor Vlaanderen 80% en Wallonië 20%. De kust is goed voor 35% en dit op een
totaal van 35,5 miljoen boekingen.
De kunststeden zijn zeer in trek met Brussel goed voor 56% Antwerpen en Brugge voor 16% - Gent 7% - Leuven 3% en Mechelen 2%.
De kust is niet meer speciaal voor het strand maar het leven is leuk
. veel animatie en een familiebestemming met aan de spits de
Nederlanders .
Vervolgens gaf onze spreker uitleg over de werking in het buitenland
-dienst kwaliteitszorg en de reisburelen.
Als laatste punt had hij het over het jeugdtoerisme. In Oostende is
er de jeugdherberg de Ploate die voor het ogenblik niet meer voldoet
aan de huidige comfort normen. Men is dus op zoek via een werkgroep
voor een locatie van een nieuwe jeugdherberg vooropgestelde timing 5
jaar.
Toerisme betekent economie maar met doel duurzaam toerisme toegankelijkheid en toerisme voor iedereen.
Met deze woorden nam dhr. W.Van Severen afscheid van ons na het in
ontvangst nemen van het gebruikelijk geschenk en een daverend
applaus.
Het was dan ook tijd voor enkele mededelingen waarna de koffie
volgde en de verkoop van de tombolabiljetten.
Tijd voor de tombola en rond 17.00 uur was dan ook het einde van
deze laatste ledenvergadering alvorens het verlof kon beginnen.
Tot weerziens in september.
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Wij vieren Koningsdag op zaterdag 18 november 2006. Zo zetten de ExOnderofficieren van Oostende hun 120-jarig bestaan in.
Het programma is als volgt :
- 12.30 uur : onthaal in het "Koninginnehof"
- 13.00 uur : banket
- aperitief aangeboden door het "Koninginnehof”
- Romig soepje met tomaat en vleesgarnituur.
- Gegratineerde zeevruchtenschoteltje.
- Parelhoen "archiduc".
- Warme appeltaart met vanille-ijs en slagroom.
- Mokka met koekjes.
De dranken zijn niet inbegrepen, maar aangepaste wijnen worden aan
democratische prijzen beschikbaar gesteld.
Er wordt ten dans geleid door Dj's on the Road.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgelegd op 32 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 betaling bij de penningmeester.
Uiterste datum van betaling : 30 oktober 2006.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54
J. Peurquaetstra at 18 b2
8400 Oostende
Penningmeester J. KIMPE zal op de komende ledenvergadering ter beschikking staan voor diegene die contant willen 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 :
SNAUWAERT André
RONSMANS Joseph
TOP Etienne
VAN DER ELST Philomon
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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Dagreis naar Oudenaarde op 19 Sept 2006.
Opstapplaatsen : NRl Oostende Visserij school J. Bauwens.
NR 2 Brugge E40 afrit Loppem.
Dagindeling.
07h30

Vertrek aan de opstapplaats R l .

09h30

Bezoek :Graanstokerij Braeckman.

11h30

Einde bezoek.

12h00

Middagmaal :Restaurant Molenhuis.
Soep-hoofdgerecht-dessert-koffïe. 13h40

vertrek voor namiddagbezoek. 14h00
Bouwonderneming Danilith 16h30
17h00

Bezoek
Einde bezoek.

Vertrekrichting Brugge Oostende
Deelname in de kosten: 32,00 Euro. Inbegrepen:
Autobus-drinkgeld chauffeur
Toegangsprijs Graanstokerij-.
Middagmaal.
Uiterste datum van inschrijving 14Sept 2006of tot volledige bezetting van de bus.
Aantal plaatsen 50
De betaling moet op de rekening van de penningmeester toekomen uiterlijk op 14 sept
2006 ,de datum van de storting is het enige beslissende criteria bij overboeking
inschrijving en betaling bij de penningmeester.
MR PKIMPE j.Peurquaetstraat 18 B2 8400 Oostende
Rekening nr 000-0146912-54 Inschrijving zijn slechts geldig na storting.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

- 8 Ik was een Strandredder in 1947 en 1948.
———----------------------------------------------

(vervolg)

Verboden zones waren niet aangeduid. Wie wilde baden onder
redderstoezicht moest zulks doen aan het " Duinengat " ter hoogte
van de Duinenstraat. Daar hadden de meeste vakantiegangers geen oor
na. Men ging te water vanaf de " Hippodroom " tot aan de "
Groenedijk ". Het was een gevaarlijke toestand. De redders hadden
geen overzicht op deze lange strook. Veelal kwam iemand hijgend
melding maken van een mogelijke verdrinking in een niet bewaakte
zone. In veel gevallen kwamen we te laat. Dan werd een lijn gevormd
met de aanwezige badgasten. Men ging hand in hand te water om zo
het lichaam van de drenkeling te vinden. Hier waren
hartverscheurende toestanden te zien bij het vinden van de
verdronken man, vrouw of kind. De aanwezigen keken vol hoop naar
onze pogingen tot reanimatie, meestal zonder resultaat. Slechts een
paar mensen heb- . ben wij kunnen redden die de verdrinkingsdood
nabij waren.
In
1948
kwam
een
minder
mooie
zomer.
Het
effectief
aan
strandredders werd van 3 op 4 gebracht. Er werd minder gebaad in
zee en zo hadden we beter toezicht op minder baders.
Onze vierde man, F.B., was ook politieke gevangene geweest in
Duitsland en gekend door burgemeester PLOVIE. In tegenstelling tot
X, was hij een uitstekend sportman met de moed van een leeuw. Hij
was bokser geweest in de stal van Theo VANHAVERBEKE, Flandria
Boxingclub. Door het uitbreken van de oorlog was hij gestuit in
zijn opgang. Alhoewel hij zwaar mishandeld werd in gevangenschap,
kon hij nog steeds zijn mannetje staan in het zwemmen en redden, ik
was tot hoofdredder aangesteld alhoewel de jongste van de ploeg.
F.B. aanvaardde mijn gezag alhoewel hij de oudste was. Hij was geen
vriend van de politie, die over ons gezag uitoefende. Het kwam soms
tot conflict en dan werd ik geroepen bij de commissaris om verslag
uit te brengen nopens het gedrag van F.B,. Slechts éénmaal was er
een gegronde reden tot klacht maar, de politie was evenzeer in de
fout gegaan. Advocaat had ik moeten worden !
Onze strandhut stond vooraan aan het " Duinengat " op de lage duin,
waar nu een vaste installatie gebouwd is met toiletten en douches.
Er werd voor eerste-hulp materiaal gezorgd en het Rode Kruis stak
een handje toe. Een R.K. vrijwilliger was meestal aanwezig.
onze bevoegdheden buiten de reddingsdienst zelf, omvatten ook toezicht op het delven van kuilen (niet toegelaten), toegang tot de
bunkers in de duinen (streng verboden) en toezicht op explosieven
die soms bloot kwamen te liggen op het strand. In die tijd, kort na
de oorlog dus, zijn veel mensen omgekomen of verminkt door onvoorzichtigheid bij het ontdekken van gevaarlijk oorlogstuig. Meestal
konden wij tijdig de ontmijningsdienst verwittigen. Soms niet, of
wat gedacht van de Britse soldaat die ons verbod negeerde en dwars
door een mijnenveld liep, met fataal gevolg.
Kuilen graven op het strand en in de duinen is van alle tijden. De
kinderen van toen waren ook niet anders en gingen aan het graven
dat het een lust was. De ouders waren zich niet van het gevaar
bewust en bij een instorting, niet omtrent. Werden wij verwittigd
dan gingen wij zo snel mogelijk ter plaatse, maar helaas, kwamen
wij dikwijls te laat. Dikwijls was er geen ouder of familielid in
de nabijheid en moesten deze gezocht worden, veelal bij een fatale
afloop. Men kan zich voorstellen hoe het er aan toe ging bij
dergelijk ongeval.
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grootste gevaar voor redder en drenkeling lag in de nabijheid van de
golfbrekers. Vooral aan de uiteinden van deze kunstwerken was een
tussenkomst bij lager water, steeds gevaarlijk. Zo werd ik bij een
redding bijna levend 'gevild' op de blokken arduin begroeid met
mosselen en andere scherpe schaaldiertjes . De jonge dame die we op
het droge brachten, vluchtte weg zodra wij haar op het strand hadden
neergezet. Nooit meer gezien !!
Ons werk was dus niet zonder risico's. Toen geen dinghy met
buitenboord motor om snel ter plaatse te zijn bij de hulpverlening.
Meestal was het zo snel mogelijk zwemmen vanaf het strand of vanuit
de jol tot bij de drenkeling. Maar het was een 'job' met veel
genoegdoening. De dankbaarheid van geredde personen en hun familie,
was altijd een bron van voldoening voor ons, jonge redders.
's Avonds werd in de lokale café's een pint gedronken. Geld dienden
wij niet op zak te hebben want overal werden we als helden onthaald.
Het jonge volk, vooral van het zwakke geslacht, was vol bewondering
voor ons, vooral na een geslaagde interventie. Bij mislukking was er
troost voor onze vruchteloze inspanningen.
Met spijt voor ons kwam het einde van de zomer. Al die goede vrienden van het strand vertrokken. Het was voor een jaar want het W. E
toerisme bestond nog niet. Ik vertrok naar de Krijgsmacht voor de
start van een militaire loopbaan.
R. VAN LOOCKE
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
In ons lokaal "Het Koninginnehof " .
Op 28 juli 2005 werd in de Koninklijke School voor Onderofficieren
te Zedelgem de trofee "Lichamelijke Opvoeding en Sprot" overhandigd
aan de laureaat 59e Promotie Schooljaar 2004-2005. Het was de KBOO
SMET Sven die onze trofee mocht ontvangen uit handen van een onzer
bestuursleden.
Op 13 maart 2006 werd deze leerling vergezeld van de
Schoolcommandant LtKol VAN de VYLE en de Korpsadjudant BROUCKE
begroet door ons bestuur om deel te nemen aan een middagmaal in ons
lokaal.
Onze dank aan de Schooldirectie die telkens ingaat op onze uitnodiging. Zodoende krijgen onze leden de gelegenheid kennis té maken
met de jonge kandidaat beroepsonderofficier.
Een aangename samenkomst waar er heen en weer werd gepraat over
heden en verlopen tijden. Voor de meeste van ons ook een ogenblik om
terug te denken aan de tijd van toen.
Voor onze laureaat een bewijs dat de vriendschapsbanden onder de ExOnderofficieren steeds blijft bestaan.
Onze gezellige namiddag werd afgesloten met een kleine toespraak
door onze ondervoorzitter en een dankwoord van de Schoolcommandant
die tevens aan de vereniging nog een aandenken bezorgde.
Bij het afscheid werd Kpl KBOO SMET Sven nog een mooie toekomst
gewenst. Wij waren met 49 leden, dames inbegrepen, die aanwezig
waren op deze gezellige dag.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

- 10 DE BELGISCHE TROEPEN IN DUITSLAND.

Een bezoek aan militaire instellingen
Het eerste legerkorps

Bij een bezoek aan het Belgisch bezettingsgebied in Duitsland kan
men zich een duidelijk beeld vormen van de wijze, waarop de bezetting geschiedt en van de moeilijkheden, die er mede verband houden.
Wij waren in de gelegenheid de kantonnementen en militaire instellingen in Ludenscheid, Soest, Siegburg, Bonn en Monschau na te
gaan. Op dit ogenblik bevindt zich het eerste Belgisch legerkorps,
bestaande uit de eerste en tweede Infanteriedivisie in Duitsland.
Generaal Piron , gewezen bevelhebber van de "Bevrijdingsbrigade" die
aan de strijd in Normandië deel nam, voert het bevel over het eerste
legerkorps en heeft zijn hoofdkwartier in Ludenscheid. De eerste en
tweede Infanteriedivisies worden onderscheindelijk aangevoerd door
Generaal Van der Donckt en Joris, die hun hoofdkwartier hebben te
Bad Godesberg en Neheim. Ten slotte bezetten het eerste en derde
Houtversters korps de streek langsheen de Belgische grens van Aken
tot aan de grens van het Frans bezettingsgebied.
Aanvankelijk bestond elke divisie uit drie brigades. De vermindering
der effectieven noodzaakte het ministerie van Landsverdediging het
aantal in Duitsland gelegen brigades op vier terug te brengen.
De regeling van de bezetting

De Belgische troepen verzekeren de militaire bezetting van
Duitsland en hierdoor vervult ons leger een rol, die een
internationale betekenis heeft.
Deze bezetting behelst niet alleen het in stand houden van
militaire garnizoenen, maar eveneens de ontwapening van Duitsland.
Dit omvat de vernietiging der bunkers en kazematten van de
Siegfried-lijn, het onschadelijk maken van de mijnvelden en het
opsporen en ontmanteling van de ondergrondse oorlogsfabrieken .
Het houtvesterskorps, dat aan de Belgische kolenmijnen het nodige
mijnhout levert, speelt daarbij een rol, die voor de Belgische economie van niet te onderschatten betekenis is.
Deze zuivere militaire
bezetting van Duitsland
door Belgische troepen
levert ook nadelen op.
Opeisingen o. m. moeten
geschieden door bemiddeling van de Britse militaire regering. Men mag
echter niet uit het oog
verliezen, dat een volledige bezetting België
zou verplichten te voorzien in de bevoorrading
van de Duitse bevolking
en dit zou een nieuwe
zware last betekenen voor
ons land

-11 Het uitzicht
van de Belgische sector

Het Belgische bezettingsgebied in Duitsland is een onderdeel van
de Britse sector en vormt een smalle strook van 40 tot 65 km
breed, die zich uitstrekt tot Paderborn en die in het zuiden
begrensd wordt door de Franse en Amerikaanse bezettingsgebieden.
Het beslaat de twee derden van de oppervlakte van België.
Alhoewel thans de kantons Paderborn en Hoxter, aan de Wezer, door
de Belgische troepen ontruimd werden, bevindt het uiterste punt
van het gebied, dat door onze soldaten bezet is, zich nog op
ongeveer 200 km ten oosten van Aken.
Het zuidelijk gedeelte van de streek over de Rijn is heuvelachtig
en ebbost evenals het gebied langsheen de Belgische grens, dat
door de twee houtvesterskorpsen wordt bezet.
Het noordelijk gedeelte over de Rijn en de streek tussen Keulen en
Aken maken deel uit van het vruchtbare Westfaalse laagvlakte. Ten
oosten van de Rijn, waar men behalve Remscheid, in de Ruhr, geen
grote agglomeraties aantreft in het Belgisch bezettingsgebied,
werd betrekkelijk weinig schade door de oorlog aangericht. Tussen
Keulen en Aken daarentegen hebben de krijgsverrichtingen en de
geallieerde luchtaanvallen uitgebreide vernielingen veroorzaakt.
De Duitse kazernen, waarin de Belgische troepen ondergebracht
werden, bevinden zich echter buiten de steden, zodat ze door de
oorlog gespaard bleven of slechts geringe en gemakkelijk te
herstellen schade opliepen .
Bij de huisvesting der families der officieren, onderofficieren en
soldaten beroepsmilitairen werden dan ook meer moeilijkheden
ondervonden in de streek ten westen van de Rijn, dan elders.
Moeilijkheden en verwezenlijkingen
Afgezien van de reeds vermelde moeilijkheden, rijzen andere
vraagstuk ken, waarvoor de Belgische militaire overheid, in de
mate van het mogelijke, een gunstige oplossing tracht te vinden.
De bevoorrading der troepen baart ongetwijfeld de meeste zorgen.
Het nijpend voedseltekort in Duitsland en de overeenkomst met de
geallieerden verplicht de Belgische overheid zich, in zake
ravitaillering der militairen, uitsluitend tot de Belgische markt
te wenden. De gerantsoeneerde eetwaren die door tussenkomst van
het ministerie van Ravitaillering worden bekomen, de groenten en
andere voedselproducten moeten alle uit België aangebracht worden.
Moeilijkheden doen zich echter vooral voor bij het aanbrengen van
groe ten, die niettegenstaande de getroffen maatregelen, om een
snelle ove komst te verzekeren, niet steeds vers zijn bij hun
aankomst in de ver schillende eenheden. Hierbij dient echter
gewezen op de grote afstanden die moeten afgelegd worden.
Niettemin kan men een onbetwistbare verbetering vaststellen in de
bevoorrading van de soldaten en huisgezinnen. Het initiatief, dat
door vele officieren wordt aan de dag gelegd, laat ons toe te
verzekeren, dat wat de ravitaillering betreft de moeilijkheden in
de nabije toekomst zullen opgelost zijn.
Een laatste punt, dat we nog willen aanraken is de ontspanning van
de soldaten. Cantine. schouwburgen en cinema's staan ter hunner
beschikking Sommige kantonnementen zijn echter bevoordeeld
tegenover andere, maar toch werd ook hier getracht aan iedereen
voldoening te schenken, wat niet steeds gemakkelijk is.
J. ENGELS
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Van 19 september tot 27 november ging een
Belgisch detachement aan de slag in blok 20
van het museum van Auschwitz. Twaalf
militaire vaklui van verschillende Regionale
Centra voor Infrastructuur renoveerden er het
Belgische paviljoen. Ze maakten het klaar voor
een nieuwe tentoonstelling over de Belgen die
tijdens WO II naar Auschwitz werden
gedeporteerd.

In januari 2005 bezochten premier
Verhofstadt en minister Flahaut het
museum van Auschwitz. Naar
aanleiding van zestig jaar bevrijding
van
de
kampers,
hadden
verschillende paviljoenen toen net
een opsmukbeurt achter de rug. Eert
aantal Joodse verenigingen stelden
de premier voor om ook het Belgische
paviljoen in een nieuw kleedje te
steken.. Daaruit groeide het idee om,
samen met een aantal organisaties,
het budget van zo'n 80.000 euro ter
beschikking te stellen voor de
renovatie. Defensie zou het nodige
personeel ter plaatse sturen.

Eigen aanpak
De
Regionale
Centra
voor
Infrastructuur." beschikken over de
aangewezen krachten.- vaklui met een
ijzersterke
beroepsopleidingen
ervaring. Half september vertrok het
detachement
met
gedetailleerde
plannen naar Polen. Eenmaal! ter
plaatse bleek echter dat de Poolse:overheid zo haar eigen eisen stelt. "Za
moesten we niet alleen voor
verwarming,
elektriciteit
en

brandveiligheid
Poolse
planbureaus inschakelen ", vertelt
adjudant-chef LUC Vancoppenolle,
"maar voor élke ingreep die we
uitvoerden." LUC beheert de
budgetten en contracten tijdens de
opdracht. Hij is voortdurend op de
baan om afspraken te maken en
aankopen te doen.
"In tegenstelling tot andere landen
kopen wij het bouwmateriaal
lokaal aan", gaat hij verder. "Enkel
onze werktuigen brachten we zelf
mee. De Polen appreciëren het dat
we onze aankopen bij hen doen.
Het zijn vriendelijke mensen, die
alles doen om je zo goed mogelijk
voort te helpen. Maar ze hebben zo
hun eigen manier van aanpakken,
en daarin laat je ze best hun eigen
gang gaan."

Vingerdik
Tijdens de eerste fase van de werken
brak de ploeg de valse plafonds uit.
"Echt een vuil werk", puft 1ste
korporaal-chef Freddy Vervaeke, één
van de schilders. "Vooral in de eerste
zaal, die al minstens veertig jaar

-13niet meer gebruikt was. De valse
plafonds bestonden uit kartonplaten,
waar het stof al vingerdik op lag.
Bovendien was het dak op enkele
plaatsen lek." De ploeg knapte waar
nodig ook de zolderconstructie op. Een
Poolse firma voerde de herstellingen
aan het dak uit.
Dan pas konden ze nieuwe valse
plafonds steken. "Het was niet evident
om die waterpas te krijgen", gaat
Freddy verder, "want het hele
gebouw staat eigenlijk
scheef.
Bovenop de valse plafonds hebben
we een laag rotswol aangebracht
als thermische isolatie." Tegelijk
hebben de elektriciens de nieuwe
elektrische bedrading en de verlichting
in het plafond ingewerkt. Ook de
branddetectoren installeerden ze in
deze fase.

De tweede grote zaal was eerder al in
gebruik als tentoonstellingsruimte,
maar ondergaat nu een complete
metamorfose. "Het teneerdrukkende
zwart van muren en plafond maakt
plaats voor een sereen wit", vertelt
kapitein-commandant
van
het
vliegwezen Yves Van Linthoudt. Yves
leidt het Belgische detachement tijdens
de werken in Auschwitz. "Het paviljoen
wordt dus wel gerenoveerd, maar niet
vernieuwd. Het geheel blijft sober, in
de geest van het opzet van dit
museum.
Voor
de
nieuwe
tentoonstelling veranderen we enkel
de verfkleuren en de belichting. De
rest van de structuur blijft behouden
zoals ze oorspronkelijk was."

28 panelen

In de derde, kleinere kamer van het
paviljoen komt het gedeelte over het
vooroorlogse België. De twee grote
zalen behandelen de bezetting van
België tijdens WO II en de 28
treinkonvooien die Joden vervoerden
van Mechelen naar Auschwitz. 28 grote
panelen stellen die konvooien voor één voor elk konvooi - met telkens een
woordje toelichting. Het museum van
het Fort van Breendonk bereidt
momenteel de tentoonstelling voor. In
de loop van 2006 gaat ze open voor het
publiek. "Om de nieuwe stukken in
optimale omstandigheden tentoon te
stellen, moet het hier minimaal 12°C
zijn", merkt Yves op. "Naast geïsoleerde
plafonds en dubbel vensterglas, krijgen
de zalen ook centrale verwarming,
aangesloten op de verwarmingsinstallatie van het kamp. De radiatoren
vormen
langs
de
muren
een
doorlopende band van ongeveer zestig
centimeter hoog." Meer dan twee
maanden lang je werkplaats betreden
onder de woorden 'Arbeit macht frei',
dat kan je toch niet onberoerd laten?
"Wij trachten dit te beschouwen als een
gewone werf", zegt Yves, "en niet te
veel te denken aan de gruwelen, maar
in
het
achterhoofd
blijven
ze
onvermijdelijk
rondspoken.
Hoe

houden de mensen van het museum
dat vol, die hier jaar in, jaar uit
7
werken "
Tekst: Johan Van Herck
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Onze taal:Nederlands ??
Wie van ons herrinnerd zich niet aan zijn eerste schooljaren, wij waren fier en
voelden 'groot 'toen we naar de 'grote school ' mochten gaan. Daar zouden wij
leren lezen en schrijven zoals Pa en Ma dat konden, en vooral leren 'schoon
spreken'. Onze eerste pogingen om lettertjes te schrijven leken wel meer op
hiëroglieven dan op lettertekens, maar dat was slechts het begin en zou met
oefeningen wel beter worden, ons werd daar het "ABN" (Algemeen Beschaaft
Nederlands) bijgebracht. Naar mate wij vorderden kregen wij af te rekenen met
zinsontleding, je weet nog wel met onderwerp, werkwoord, lijdend voorwerp
en dergelijke ; en met de Nederlandsche gramatica met de beroemd, geruchte
'dt' regel welke sommige nooit volledig onder de knie kregen. Hoe komt onze
jeugd nu met het ABN terecht ?.Ter illustratie een opstel Nederlands van Jantje
Allemann., met een vrij te kiezen onderwerp.
Nota : De crursieve ingevoerde teksten zijn niet van Jantje, zij dienen enkel ter
verwijzing naar een Nederlands woord of uitdrukking.
Chopping in de city.(Inkopen in de stad)
Ons Ma had lust om te gaan choppen in de city, en de kids (kinderen), mijn zus
en ik, mochten ook mee. Ons Pa haalde de car uit den box {de auto uit de
garage halen) en de city trip (reis naar de stad) kon beginnen. Eens daar
aangekomen moesten wij wel wat zoeken om een parking (parkplaats) te vinden
doch alles verliep zeer vlot. Wij de mannen, mijn Pa en ik, gingen onze eigen
weg, want al dat vrouwen gedoe van kleedtjes en bloesjes was toch maar niets
voor ons. De vrouwen, Ma en zus, gingen dan naar de centre city {stads
centrum) gaan choppen (inkopen), en daar hadden wij geen lust toe. Mijn Pa
had op zijn PC (Persoonlijke Computer) een mailtje (berichtje) ontvangen
dat er in de schouwburg een gratis performance (optreden) was van onze
lievelings sing-songer (liedtjes zanger) Domo di Ringo, zo spraken wij dan af
met de vrouwen om ons daar rond 15 uur te treffen. Wij wandelden langs
enkele Computer winkels en 'do it you self zaken (knutselwinkel). Op een
kruispunt was er een crash (botsing) geweest en het emergency team (interventie
ploeg) was reeds ter plaatse, er was een zwaar gewonde en ik zei tegen mijn Pa
die brengen ze toch zeker wel naar het intensive care department (afdeling
intensive zorgen) van het hospital. Bij het zien van al dat bloed werd ik zeer
nerveus, doch dacht ik bij mezelf 'be cool kid' (rustig blijven jongen)
Ondertussen was het lichtjes gaan regenen, gelukkig hadden de vrouwen uit
voorzicht hun paraplus (regenscherm) mee genomen.
Iets voor 15 uur stonden wij dan voor de schouwburg, onze vrouwen waren er
noch niet te zien, mijn Pa zei dat het normal was en dat vrouwen altijd op zich
lieten wachten omdat mannen altijd te vroeg waren, dat was vroeger al zo toen
hij met ons Ma vrijde en nu was dat nog erger, nu zij met hun twee waren. Onze
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Pa nam toen maar zijn GSM (Global System for Mobiel communication = Mobiele
telefoon) om een SMSje ( Short Message Service = geschreven berichtje op het
mobile telefoon) naar ons vrouwen te sturen pm zich wat te bespoeden zodat wij niet
te laat kwamen voor de performance van song-singer(zanger) Domo di Ringo.
Eindelijk kwamen de vrouwen aan, wat laat maar ze hadden eerst nog hun waren
(inkopen) naar de auto gebracht; ja en dan was daar nog die manifestatie
(betoging) waardoor ze opgehouden waren geweest, bah..een exkuus
(verontschuldiging) als een ander
Dan maar naar binnen. In de zaal vonden wij nog vier goede plaatsen dich bij het
podium, als eerste kwam er een speaker (conferencier). Hij deed een ganse speech
(voordracht) over de voordelen van het smeermiddel "Magertriene" met weinig
cholesterol, vet en nog andere ingedienten, zonder te vergeten dat het aan het
smeermiddel "Magertriene" te verdanken was dat wij deze performance (optreden)
kosteloos konden bijwonen en van de song-singer (liedtjes zanger) Domo di Ringo
konden genieten Na de performance (optreden) van Domo di Ringo wou zus back
stage (achter het podium), doch ze werd door een bodyguard (lijfwacht)
tegengehouden, niet te min kon ze toch een foto met orthogram (handtekening)
bemachtigen en daar was zed an ook zeer happy (tevreden) mee. Toen keerden wij
huiswaarts, onderweg stopten wij nog bij den traiteur (tafelhouder ) waar ons Ma nog
drie take away menus (meeneemschotel) kocht, dat was genoeg voor vier mensen
beweerde ons Ma. Thuis gekomen deden wij ons te goed aan de meegebrachte
spijzen, en zo was de chopping day (inkoopdag) voorbij en moesten de kids (kinderen)
naar bed.
Of dat nu nog Nederlands is ? Het ABN (lezen: Alles Behalve Nederlands) van onze
jeugd is het zeker. Leren ze net als wij destijds nog "schoon Nederlands spreken"?.
Ik heb daar zo mijn twijfels over.
Schuld hiervan is ongetwijfeld de Anglo-Amerikaanse invloed, waarmede wij
dagelijks in aanraking komen, soms vraagt men zich wel af of wij nog in
Vlaanderen dan wel in Engeland verblijven, overal waar men gaat of komt worden
wij overstelpt met engelstalige reklames, opschriften en dergelijke meer, zelfs onze
radiospekers schijnen meer en meer last te hebben om het ABN te spreken. Het lijkt
alsof onze mooie en rijke Nederlandse woordenschat niet meer over nodige
woordenschat beschikt om ons verstaanbaar te kunnen uitdrukken, zodat wij dat
Engels en Amerikaans koeterwaals moeten naapen om ons te verstaanbaar te maken.
Tot wat moet dat alles leiden ?
Ik denk dat wij binnen hier en afzienbare tijd allemaal Engels-Amerikaans
koeterwaals doorspekt met enkele nog luttele overgebleven Nederlandse woorden
zullen spreken.
Rodem.
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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
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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
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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
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