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...
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Derde leeftijd...
De hoek van de straat lijkt me tweemaal verder dan vroeger.
Er is zelfs een helling bijgekomen die ik tot hiertoe niet had opgemerkt...
Lopen naar de bus doe ik niet meer,
hij vertrekt immers veel rapper dan voorheen...
Ik heb ook de indruk dat men tegenwoordig
de treden van een trap veel hoger maakt dan destijds...
En. hebt u ook al opgemerkt dat de letters in de krant
nu heel wat kleiner zijn dan vroeger.. ?
Het helpt niet eens om aan de mensen te vragen
iets luider te spreken, iedereen spreekt zo stil
dat er praktisch niets te verslaan valt...
De kleren die men mi maakt, zijn zo spannend,
vooral in de lenden en op de heupen,
dat ze zeer onaangenaam te dragen zijn...
Ook de mensen zelf zijn veranderd.
Ze lijken wel veel jonger dan toen ik hun leeftijd had.
Anderzijds lijken de personen van mijn leeftijd
heel wat ouder dan ik.
Een paar weken geleden heb ik een oude vriendin ontmoet.
Ze was zodanig verouderd dat ze me niet eens herkende!
Ik dacht aan dit alles toen ik deze morgen voor de spiegel stond.
En ook dat nog... tegenwoordig maakt men zo geen goede spiegels meer
als zeventig jaar geleden...
Na deze korte bezinning wens ik iedereen terug welkom in ons
midden na deze verlofperiode. Zoals elke goede student ben ik er
dan ook maar meteen ingevlogen o in de Klaroen op tijd klaar te
krijgen, wat mij dan ook gelukt is. Het bestuur heeft ook niet
stilgezeten en zullen dan ook trachten ons werk naar behoren te
doen met veel lees- en luister genot.

De secretaris .

- 2 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 12 oktober 2006.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Animatie : Een reis door de wereld
- koffietafel en tombola
- Donderdag 09 november 2006.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door het VLIZ : Mevr. Nancy FOCKEDEY zal preken in
verband met hormoon verstoorders 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 animatie
- speciale tombola
- Donderdag 08 februari 2007.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag, en mededelingen
- spreekbeurt door Oostende Werft : een woordje uitleg over de
stadsvernieuwing nu en in de toekomst
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 maart 2007.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. LUC VANDENBERGHE die gaat spreken over
successieaangiften en successierechten
- koffietafel en tombola
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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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 het eetmaal. Tel. 059/709409.
Datums van de samenkomsten:
2006 : 09 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 :
1. Ledenvergaderingen :
2006 : 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 : 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.
4. Koningsdag :
2006 : zaterdag 18 november.
2007 : zaterdag 17 november.
5 . Dagreis
2007 later te bepalen.
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ONS BESTUUR.

Op 20 mei 2006 nam bestuurslid Fernand Cuypers ontslag en dit na 23
jaar dienst. Wij danken Fernand en zijn vrouw Christiane voor het
werk die zij gedurende die vele jaren presteerden ten voordele van
onze vereniging.
Fernand was steeds aanwezig op vergaderingen en nam in naam van ons
bestuur steeds deel aan officiële plechtigheden en banketten.
Zijn bestuursfunktie wenst hij nu over te dragen aan een jongere
kracht en wij hopen dan ook dat dit mag geschieden.
Fernand en Christiane nogmaals vele dank.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
Ons Ex-Bestuurslid Frans PUYSTIENS.
Op 23 oktober 2001 werd Frans PUYSTIENS, bestuurdlid van de Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren gevierd te Oostende door
zijn vrienden bestuursleden met dames. Na meer dan 30 jaar dienst in
deze vereniging. Frans ging ons verlaten om te gaan wonen in Brussel
.
Hieronder ziet men onze vriend begroet worden door Z.M. Koning
Albert II, die een bezoek had gebracht aan de instelling " IBIS " te
Oostende-Bredene. Onze Frans was de oudste leerling en het militair
bloed liep nog door zijn aders. Frans proficiat van alle leden van
onze vereniging.

Koning begroet oudste leerlingen

De koninq begroette ook de oudste oud-leerlingen van de instelling. Met hun
respectabele leeftiid van 91, 92 en 78 jaar was de ontmoeting met de koning voor
Theophiel De Groote, Frans Puystiens en Julien Germonpré een bijzondere
ontmoeting. „Vroeger was de instelling veel meer militair opgevat", vergelijkt Frans
Puystiens. (Foto GUO)
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27 JULI 2006.
Vandaag was er in Zedelgem de plechtigheid van het einde schooljaar.
Dat het die dag warm zou zijn was niet moeilijk om te raden gezien de
tropische temperaturen van de voorbije maand.
Ondanks waren er veel toeschouwers alsook genodigden ter plaatse.
Bij de ontvangst was het reeds te merken want in plaats van de
gebruikelijke koffie waren er nu bovenop frisdranken voorzien.
Het paradeplein lag er dan ook zonnig bij met het nadeel dat de
leerlingen in de volle zon stonden. Met ervaring hebben we dan ook
gevreesd dat er sommige deze temperatuur niet zouden aankunnen.
Niets was minder waar, buiten enkelingen hebben ze deze laatste
vuurproef volledig afgemaakt.
Nu de plechtigheid zelf was dan ook volgens het normale stramien met
het opmarcheren van de detachementen o.l.v. van de Korpsadjudant.
Nadat de Comd 2 KSOO het bevel had overgenomen was er de verwelkoming
van de bijzondere eregenodigden.
Na het begroeten van de Comd K Tech S werd de Schoolvlag 2 KSOO en
het Vaandel 6 Li voorgesteld waarbij deze dan ook hun plaats innamen
bij de detachementen.
De voorzitter van deze plechtigheid de Directeur-generaal
Algemene Directie Vorming schouwde de troepen.
Na de toespraak door de Comd 2 KSOO volgde de proclamatie met
uitreiking van de diploma's.
De prijzen van de verdienstelijk leerlingen waren nu aan de beurt
met zoals jaarlijkse gewoonte een prijs geschonken door onze
Maatschappij voor de laureaat Lichamelijk Opvoeding en Sport Niv3+
(1ste jaar). De prijs werd overhandigd door ons bestuurslid Dewulf
Etienne aan Sdt KBOO Decavele Thijs.
Tijd voor de afmarch en een muzikaal intermezzo door de
Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen waarop dan het defilé
volgde.
Nu was het de tijd voor de receptie waarvan iedereen gebruikt heeft gemaakt om een
fris pintje of een frisdrank tot zich te nemen. De aangeboden soep had bij de
aanvang minder succes.
Hiermede was deze plechtigheid dan ook weer voorbij met de bedenking hoeveel maal
zal de school nog feest vieren in Zedelgem, zoals reeds gemeld zou de School
definitief de poorten sluiten op 01 september 07.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§
HET GOEDE AAN DE
WAARHEID VERTELLEN
IS DAT JE NOOIT
HOEFT TE HERINNEREN
WAT JE PRECIES
GEZEGD HEBT.
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Arm Vlaanderen aan den IJzer
Eenmaal boekt de geschiedenis het Vlaamsch martelaarschap aan den Ijzer
als een klassiek voorbeeld van nationaliteitsverdrukking . Had de
Belgische Staat het reeds van af '14 zoo ver kunnen krijgen met van den
Vlaamschen werkman een weerloze nijverheidsslaaf te maken, een mensch
alleen met spieren en bruut geweld, maar alleen goed om koelie te
spelen, trekpaard zonder eenigen drang naar lot s verbetering, zonder
besef van eigenwaarde, thans ook binst het jarenlange loopgravenleven
moest zijn spierkracht ondermijnd en gebroken.
Als weldra Vlaanderen uit deneigen mond van zijne kinders van den Ijzer
vernemen zal, hoe gruwelijk wreedaardig ze werden afgebeuld, wat al
onmenschelijk werk en onmenschelijke lange marchen nutteloos tot niets
en niemand ten bate er hun werden opgelegd, voorwaar, er zullen
dreigende vuisten ten hemel opgaan en geen macht zal in staat zijn den
schreeuwenden rechtseis der moeders te smooren.
Arme Vlaamsche piotjes van 't 3de Linie, die bewusteloos of dood
neervielen in de duinen van Bray-Dunes en de Panne, binst die beruchte
marche van Mei 1915. - Arme Vlaamsche piotjes der 1ste Afdeeling, die
geladen als lastdieren bij uw weerkeren uit Mailly, 8 uur lang moesten
trekvoeten en onderweg neervielen en bleven liggen en de
ambulantieswagens moesten zien voorbijrij den , wijl ze al te vol
gepropt waren met andere lijdende matjes.
Arme Vlaamsche piotjes van 't 3de Linie, die, 2 jaar geleden, 9 dagen
12 van Steenkerke naar de voorposten van Stuivekenskerke moesten, op om
er nachtwerk te verrichten en doodmoe en ontzenuwd, nog over dag,
oefeningen te doen hadden.
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Als de arma, uitgeputte bloeden niet meer konden en zij bovendien nog
bewust waren, dat hetgeen ze uitvoerden niet praktisch was, dat het 's
anderdaags zou afgebroken worden, - als dan de dokters deden opmerken
dat er te veel manschappen ziek vielen en het werk in even-redigheid
eener gezonde kracht verspilling hoefde bepaald, vonden ze steeds
onveranderlijk hun hoogwaardigheden de Vlaamschmisprijzende en
Vlaamschhatende officieren - de overgroote meederheid van 'officierenkorps - dat een Vlaamsche piot het recht niet heeft moe te zijn
en ziek te vallen.
Na 3 jaar oorlog (1) waren hun kantonnementen nog koeistallen, varkenskoten, schuren en zolders waar 't doorregende en men gedoemd was 's
winters den heelen tijd - buiten de oefeningen - onder de dekens te
blijven zonder een steek voor de oogen te zien. In april 1916
verklaarden boeren dat hunne zolders, die ononbroken vanaf den slag aan
den IJzer voor soldatenhuisvest ing hadden gediend, nog nooit van
strooi waren vernieuw geworden.
(1) Sinds oogstmaand '17 zijn er eindelijk min of meer voldoende mate
barakken gezet.
In den barren winter van verleden jaar, hoewel 'n voldoende voorraad
kolen ter beschikking gesteld was der manschappen in de loopgraven,
bevrozen de schildwachten op hun post. Vele gevallen van vervrozen
voeten deden zich voor. Bijna de gansche kolenvoorraad werd door de
officieren verbruikt en Vlaamschgezinde officieren, verontwwardigd tot
in 't diepste van 't hart, werden met hun klachten naar de weer-licht
gestuurd: "Ce n'est pas de notre faute si leur pays est si misé-rable".
(1) Onze vlaamsche spierkracht moest ondermijnd en gebroken. De
vlaamsche werkman moest ontredderd en versleten. Ook zijn geest moest
verstompt en verlaagd.
Het hoogste streven van Havere en van de krijgsoverheid ging er om de
Fransche inplanting in onze fabrieken na de oorlog nog meer te
verduurzamen, er in nog grooter aantal vaklui en opzichters te doen
binnendringen, in nog talrijker kudden ons werkvolk naar Frankrijk op te
jagen en ze voor nog kariger loon te laten doodslaan door zuidersche
zonnebranden. Het was voor Havere en haar oppermachtigen aanhang de
gezegende tijd om de democratie onwederroepelij k uit de Vlaamsche Beweging
te schakelen : de werkman zou weerbarstig en plat onverschillig worden voor
al wat niet zijn maag vulde en zijn wellust prikkelde.
Alle geestelijk leven moest gestremd.De student was steeds het ijverigst en
daadkrachtigst bestanddeel de Vlaamsche Beweging. Het waren de mannen van
morgen, gerijpt door tragische, bloedige ervaring en bezield door al het
wee en de ellende van hun volk, thans aan de lijve gevoeld. "C'étaient des
éléments de perturbation pour l'avenir". (1) Die moesten ook verstompt en
verlaagd. Met meesterlijke sluwheid werd de dienst zoodanig geschikt, dat
studeeren in geener mate mogelijk was. Er werd er voor gewaakt dat ieder de
gelegenheid werd ontnomen boeken mee te nemen of bij te houden. "Les
intellectuels a l'armée, voile l'ennemi" (2). En rond dien vijand werd
onoverkomelijke blokus van materialisme uitgevaardigd.
(1) Het zijn de rustverstoorders voor morgen.
Fernand Neuray, hoofdopsteller van de XX SIÈCLE en LA NATION BELGE
(2) De gestuurdeerden in 't leger, dat is de vijand. (Kolonel Olaerts
22ste Linie).
( wordt vervolgd ) .

De tijd van de paardentram en de
stoomtram ligt ver achter ons, maar
de sfeer kan je nog altijd opsnuiven
in het Vlaams Tram-en
Autobusmuseum. Coördinator Eric
Keutgens: "In ons land deed de
paardentram zijn intrede in 1869 in
Brussel. Antwerpen volgde in 1873
als eerste Vlaamse stad, Gent even
later. De lijnen waren in handen van
privé-maatschappijen. Op een
bepaald moment waren er in
Antwerpen 12 lijnen, beheerd door
10 verschillende maatschappijen.
Als je van de ene lijn op de andere
overstapte, moest je opnieuw
betalen. Tussen 1895 en 1900 kocht
één onderneming per stad alle lijnen
op. Die kregen een vergunning voor
het uitbouwen en uitbaten van het
net tot eind 1945. Ze begonnen met
het elektrificeren van de lijnen. Eind
1903 was de paardentram in
Antwerpen volledig verdwenen

Wie nam toen de tram?
Keutgens: "De tram was behoorlijk
duur. De gewone man of vrouw ging
te voet, enkel de gegoede burgers
namen de tram. Er reden altijd twee
personeelsleden mee: de 'wattman'
of de bestuurder en de 'receveur' of
de ontvanger. De tram besturen was
in die tijd een harde job, want de
wattman stond vooraan op het
balkon en dus buiten in weer en
wind. De ontvanger deed de deur
open en dicht, verkocht de kaartjes
en trok aan de bel voor de reizigers
die een halte aanvroegen."
Wat gebeurde er na 1945?
Keutgens: "De privé-maatschappijen
hadden tussen de twee
wereldoorlogen niet veel geïnvesteerd, alles was verouderd.
Daarom kwam de exploitatie na
1945 in handen van een voorlopig
beheerscomité. In Antwerpen was
dat de TAO, Tramwegen van

Antwerpen en Omgeving. Daarin
zaten behalve
randgemeenten, de provincie en de
staat de privé-partner uitkochten en
de MIVA, de Maatschappij voor
Intercommunaal Vervoer van
Antwerpen, oprichtten. Pas toen
ging men opnieuw investeren. In
Gent en Brussel vond een
gelijkaardige operatie plaats met de
MIVG en de MIVB."
In Antwerpen reed van 1873 tot 1903
een paardentram.(zie foto) .
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Vlaams Tram en Autobus museum
De 56 voertuigen in het Vlaams Tram- en Autobusmuseum geven een goed beeld van meer dan een eeuw
stads- en streekvervoer. Enkele topstukken zijn de eerste elektrische tram van Antwerpen uit 1899 (zie
foto), het open zomerrijtuig 216 van Gent uit 1909 en een stoomtramlocomotief met aanhangwagen
tweede klasse met kachelverwarming

De eerste elektrische tram van Antwerpen uit 1899.
Meer info: Vlaams Tram en Autobusmuseum, Diksmuidelaan 42, 2600 Antwerpen-Berchem,
tel.: 03-322.44.62, info@vlatam.be. Elk weekend open van 15 april tot 15 oktober. Meer uitleg over het
museum en meer foto's van oude trams en bussen vindt u op www.uitweg.be.

Intussen had de tram zware
concurrentie gekregen van de auto.
Keutgens: "Vanaf de tweede helft van
de jaren '50 ging de tram inderdaad
achteruit. In die jaren dacht de
regering dat de toekomst in het
wegverkeer lag, en dat het openbaar
vervoer op termijn overbodig zou
worden. De investeringen daalden,

het aantal reizigers daalde, de
tarieven gingen omhoog, ... en men
schakelde over op de goedkopere
autobus. Het was de periode waarin
overal tramlijnen werden opgebroken, sporen die we nu trouwens
terug aanleggen. Na de energiecrisis
in de jaren '70
begon de mentaliteit opnieuw te

keren."
We zitten tram en bus weer in de
lift. Dat doet u wellicht goed?
Keutgens: "Absoluut, 40 jaar geleden
vond iedereen me ouderwets toen ik
pleitte voor het behoud van de
tramlijnen, nu vindt iedereen dat we
toen een foute beslissing namen.
Sinds MIVA, MIVG en Buurtspoorwegen versmolten tot De Lijn
en de overheid ervoor koos te
investeren in het openbaar vervoer,
is er veel veranderd. Als we nu nog
kunnen zorgen voor een vlottere
doorstroming, worden tram en bus
stevige concurrenten voor de auto.
De Vlaamse overheid is alvast bereid
daar hard in te investeren."
De stoomtram reed bij ons tot
ongeveer 1935. Hij had een reservoir
van 2000 l water en ruimte voor
2000 kg steenkolen. Er moest
regelmatig bijgetankt worden, een
reis van Turnhout naar Antwerpen
duurde meer dan twee uur
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Sinds mensenheugenis is de hond onze
trouwste vriend en toeverlaat. Hij bewaakt
kuddes, begeleidt blinden, zoekt naar
slachtoffers en spoort drugs op. Bij de
Intermachten Kenneleenheid heeft
Defensie de hond ingeschakeld als
belangrijke schakel in de veiligheidsketen .

Sinds 1995 bevindt de Intermachten Kenneleenheid (IKE) zich in
Meerdaal (Leuven). Deze kleine eenheid bestaat uit een dertigtal
militairen, het medisch personeel niet meegerekend. Ze delen één
hartstocht : liefde voor honden. Onze mensen zijn gemotiveerd, 's
morgens staan ze te popelen om te beginnen. In dit
geval kan je echt stellen dat we van onze passie ons beroep
maken", aldus adjudant Jean Pierre Van fraechen.
Waarom militaire honden ?
Twee sleutelwoorden: afschrikking en waakzaamheid. De honden bij
Defensie ondersteunen het professionele wachtsysteem in tal van
militaire kwartieren in het land. De honden meester en zijn
viervoetige partner lopen voornamelijk nachtrondes. Daar waar het
menselijk gehoor tekort schiet, vangt de hond allerlei geluiden op.
Daarenboven zal hij mogelijke indringers ook sneller afschrikken.
Uiteindelijk is een hond altijd waakzaam.

-13Vandaag zijn er 525 honden beschikbaar om wachtrondes te lopen.
Met hun sterk ontwikkelde reukzin sporen honden ook springstoffen
op. Momenteel worden zeven honden opgeleid voor het opsporen van
explosieven. Dire honden (twee waakhonden en één explosievenhond)
en hun meesters nemen deel aan een tweemaandelijkse missie in
Afghanistan. Ze verzekeren de veiligheid op de luchthaven van
Kaboel. Een veeleisende opdracht want de rusttijden zijn strikt
beperkt, gedurende twee maanden werken ze zeven dagen per week !
De belangrijkste taak van de IKE is opleiding. Ze geeft drie
belangrijke cursussen : wakerhondenmeester voor beroepsvrijwilligers (zeven weken), kennelmeester voor vrijwilligers en
onderofficieren (zeven weken) en aanvallen (zes weken) . Sommige
honden worden opgeleid om explosieven op te sporen. Deze training
duurt acht maanden en is internationaal gerenomeerd. Slovenië en
Italië sturen trouwens hun personeel (meesters en honden) naar
Meerdaal. De luchtmachtbasissen van Kleine Brogel en Florennes
beschikken over twee in de IKE opgeleide speurhonden.
De IKE staat ook in voor de aankoop van de honden. Een vaak onderschat aspect. De honden werken
in een sociale omgeving, maar
zouden
plots
een
eventuele
indringer kunnen aanvallen. De
criteria van Defensie zijn dan
ook zeer strikt. Een hond moet
bijvoorbeeld tussen één en drie
jaar oud zijn, evenwichtig,
niet te agressief maar toch in
staat om aan te vallen. Na
tijdelijke goedkeuring door het
aankoopteam komt de hond bij de
dierenarts van Meerdaal terecht
voor een algemeen onderzoek
(fysieke
conditie,
gebit,
radioscopie
van
de
heupen,
enz.). Vervolgens blijft hij
twee weken in observatie terwijl het personeel hem helpt
bij de aanpassing van zijn
nieuw leven. En ten slotte
heeft
hij
gedurende
twee
bijkomende weken contact met
waker-hondenmeester
vooraleer
naar de eenheid te vertrekken.
Behalve de centrale eenheid in Meerdaal beschikt de IKE over vier
bijkomende kennels verspreid over het hele land. Elke kennel heeft
zijn eigen specialiteit
De Mechelse herder
"Negentig procent van de honden zijn Mechelse herdershonden",
vertelt Jean-Pierre. "Acht procent zijn Duitse herders en de rest
zijn andere rassen. De Mechelse herder heeft tal van voordelen. Het
is een uiterst waakzame en sterke hond. Hij kan twaalf tot dertien
jaar meedraaien terwijl een Duitse herder slechts acht jaar actief
is. Ook de prijs-kwaliteitverhouding is interessant. En het is een
Belgisch ras!". En zijn rustpensioen? "Meester en hond hebben een
zeer innige band. Ze werken twaalf jaar samen en in de meeste
gevallen leeft de hond thuis bij zijn meester", vertelt adjudant
Philippe Vloebergs, hoofdinstructeur te Meerdaal. "In tachtig
procent van de gevallen geniet de hond van een welverdiende rust bij
zijn baasje. De andere dieren worden bijna allemaal geadopteerd. Een
hond laten inslapen gebeurt zeer uitzonderlijk . "
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zeer goed. De kliniek in het kwartier Meerdaal is één van de modernste dierenklinieken van Europa. Die bestaat uit een consultatieruimte, een tandartspraktijk, een operatiezaal, een laboratorium, een dienst Radiologie, kamers en een mortuarium voor het geval dat .
De cursus is zowel voor meester als hond afmattend. De hondenmeesters krijgen een theoretische en een praktische opleiding. Sommige
cursisten hebben voordien nooit een hond gehad. Zij moeten dan
eerst met honden leren omgaan. Fysieke paraatheid is belangrijk,
naast techniek, hondenpsychologie en eerste hulp. Ook de hond heeft
recht op een progressieve training. Leren blijft een spel en geleidelijk aan krijgt het dier meer en complexere obstakels en problemen voorgeschoteld. De resultaten mogen er zijn. Niet enkel zijn
de honden zeer professioneel, ze zijn ook kampioen op nationaal en
intenationaal niveau. Tussen 1996 en 2003 heeft de IKE tal van trofeeën gewonnen bij militaire kampioenschappen.
Mensen zoals eerste sergeant-majoor Vincent Mertens blinken zelfs
uit op internationale niet-militaire kampioenschappen. Tijdens de
zomermaanden kunnen hond en meester afsluiten in het
Trainingscentrum voor Commando's van Marche-les-Dames. Op het programma : een natuurparcours met abseilen en deathride. Deze
oefeningen zijn enkel en alleen bedoeld als teambuilding voor een
betere veiligheid bij Defensie.
VOX MAGAZINE 2005
Tekst : Nathalie
Marcus

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Van onze redactie wetenschap AMSTERDAM Het Amerikaanse Boeing is er onlangs voor het
eerst in geslaagd een onbemande volwassen
helikopter - een MD 530F - de lucht in te
sturen. De Unmanned Littie Bïrd (ULB) maakte
zijn vlucht op het testterrein Yuma van het
Amerikaanse leger in Arizona. Aan deze
geslaagde eerste vlucht ging eert testperiode
VS.TS twee jaar vooraf, waarin voor de
zekerheid altijd een piloot meevloog.
De gewapende Littie Bird maakte een
voorgeprogrammeerd
verkenningsen
surveillancevlucht van 20 minuten. Bij de
landing
week
ze
slechts
15
centimeter af van haar geplande plaats. De ge
slaagde operatie za! zeker gevolgen hebben
voor de inzet van helikopters in toekomstige
militaire conflicten. Ze kan gebruikt worden
voor de identificatie van doelen, precisie
bevoorrading en als wapen.
FOTO: BOEING

- 15 KONINGSDAG : 18 NOVEMBER 2006.

Wij vieren Koningsdag op zaterdag 18 november 2006. Zo zetten de
Ex-Onderofficieren van Oostende hun 120-jarig bestaan in.
Het programma is als volgt :
- 12.30 uur : onthaal in het "Koninginnehof"
- 13.00 uur : banket
- aperitief aan geboden 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. Peurquaetstraat 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.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Rechthebbende voor het ereteken :
SNAUWAERT André
RONSMANS Joseph
TOP Etienne
VAN DER ELST Philomon
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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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
DEWULFGilbcrt
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

