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
82e UITGAVE
21e JAARGANG

Nr.2/2007

Het woord is aan de Voorzitter.
Eindelijk is nu ook voor mij het ogenblik aangebroken om afstand te
doen als voorzitter van deze mooie en dynamische Koninklijke
Maatschappij.
Inderdaad in maart 2007 ben ik niet meer herkiesbaar voor het bestuur, en wordt het voorzitterschap overgedragen aan één jonger
element, dat, ik ben ervan overtuigd, met bekwaamheid, ijver en
scherpzinnigheid, deze taak zal vervullen. Velen van ons kennen hem
reeds geruime tijd. Het gaat over confrater bestuurslid Eddy COENYE,
sedeft 2003 in ons bestuur.
Dhr. COENYE zal, zoals overeengekomen in de bestuursvergadering van
08 november 2006, de taak van voorzitter overnemen.
Ik dank Eddy, die reeds bijgestaan werd op onze ledenvergaderingen
door zijn vrouw Rita, om het voorzitterschap te hebben aanvaard. Ik
wens hem veel geluk in de toekomst.
Om te eindigen, gaat mijn oprechte dank naar de bestuursleden voor
hun steun tijdens de uitvoering van mijn voorzitterschap gedurende
bij na 19 j aar.
Met dank aan alle trouwe leden en adverteerders die onze Koninklijke
Maatschappij der Ex Onderofficieren afdeling Oostende steunen.
Ik wens ook alle afdelingen van onze Federatie, bestuursleden en
alle leden het beste voor de toekomst.
In de toekomst blijf ik als trouw lid onder jullie.
Dank voor alles .
'
A. BARDEN
B. Voorzitter
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§
Andre, in naam van het ganse bestuur en alle leden wensen wij U nog
vele gelukkige jaren en hopen U nog lange tijd in ons midden te
mogen begroeten. En nogmaals dank voor alles wat U voor onze
vereniging hebt gedaan. Een oprechte dank gaat ook naar zijn
echtgenote Jacqueline, die hem steeds de nodige steun heeft gegeven
en het nodige geduld had voor zijn vele afwezigheden.
G. DEWULF
Secretaris
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Activiteiten in het jaar 2007 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 april 2007.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Bingo
- koffietafel en tombola
- Donderdag 10 mei 2007.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Animatie : een reis rond de wereld
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 september 2007.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. De Cabooter onderwerp : Steden namen en spotnamen
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 oktober 2007.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en medelingen
- spreekbeurt
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 november 2007.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door mevrouw Eve Kundycki over Oostende Werft
een woordje uitleg over de stadsvernieuwing nu en in de
toekomst
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 december 2007.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en medelingen
- Bingo

- 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 :
2007 : 09 april - 23 april - 14 mei - 11 juni - 25 juni 16 juli
- 06 augustus - 27 augustus - 17 september -08 oktober 29 oktober - 19 november - 10 december.
3 . Planning 2007 :
l . Ledenvergaderingen :
2007 : 12 - april - 10 mei - 13 september - 11 oktober -08
november - 13 december.
2 . Bestuursvergaderingen
2007 : april - 02 mei - 06 juni - 05 september -oktober - 31
oktober - 05 december.
4. Koningsdag :
Zaterdag 17 november 2007.
5. Dagreis:
Deze dagreis zal plaats vinden op 18 september 2007. De bestemming dit jaar is HARELBEKE en IZEGEM. Voor verdere inlichtingen
zie verder in deze KLAROEN.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

- 4 LEDENVERGADERING VAN 14 DECEMBER 2006.
Voor deze laatste ledenvergadering van dit jaar waren 72 leden komen
opdagen. Na het welkomstwoord door de voorzitter werd één minuut stilte
gehouden voor de overleden leden.
Voor de spreekbeurt van vandaag was het opnieuw een dame (het begint
stilaan een gewoonte te worden) die het woord zou nemen. Het was
Mevrouw Edwine LARIDON, hoofdbewonerszorg van het ruwthuis "De Boarebreker" die als onderwerp had DEMENTIE.
De inhoud van de spreekbeurt bevat vier fasen namelijk Dementie zelf dan de 4 fasen - de begeleiding en de vraagstelling. Dementie komt van
het latijn en betekent ontgeesting.
Het begint vooral met angst door dat ons geheugen ons in steek laat,
dat brengt waanideeën met zich mee alsook stress - faalangst - onzekere
handelingen en stemmingswisselingen. Het proces gaat verder met een
periode van afasie - desoriëntatie - dwalen en verzamelgedrag . De
voornaamste behandeling in deze fase is het verhogen van zelfvertrouwen. Vooral in fase twee geen feiten vragen - geen discussie
aangaan - vragen traag en duidelijk formuleren en de dementerende
oudere volgen in wat hij zegt en respectvol afstand houden. Fase drie
is de verdwaalde ik : zoveel mogelijk kontakt houden, meer
toegankelijker zijn zodat de dementerende oudere zich rustiger gaat
voelen.
Eenvoudige vragen stellen en regelmatig herhalen en samenvatten wat de
oudere zegt. Zelf langzaam spreken goed articuleren met eenvoudige
woorden en zinnen.
Daarbij komt nog de tastzin : bodylotion - massage. Gezicht : geleidelijk licht (dimmer). Gehoor : zachtjes praten, zingen of muziek. Geur :
parfum - deodorant - natuurlijke geuren eten. Smaak : zoet doet goed.
Een doel in deze fase = zoveel mogelijk ontspanning, zo een aangenaam
mogelijk gevoel geven.
Als laatste enkele leuzen : veroordeel niet te vlug, iedereen heeft een
eigen leven achter de rug. Mijn geest begint te gaan maar zie mij toch
nog staan.
Na deze mooie uitleg en na het beantwoorden van enkele vragen nam
Mevrouw Laridon afscheid van ons na het in ontvangst nemen van een
geschenk en een daverend applaus.
Tijd voor de koffie en de tombola. De voorzitter had nog de tijd om
enkele mededelingen te doen. Na het einde van de tombola rond 17.00
uur was het tijd om huiswaarst te keren. Tot volgend jaar !!!
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 11 JANUARI 2007.
Ondanks het stormachtig weer waren er nog 126 moedige leden opgekomen
voor de Nieuwjaarsreceptie. Na het welkomstwoord door de voorzitter en
het in acht nemen van één minuut stilte kon het feest losbarsten. Onder
leiding van onze DJ kon de dans beginnen.
Het was zoals steeds een gezellig feest met daarbij niet te vergeten de
reuzetombola met zijn meer dan 250 prijzen zodat bijna zeker iedereen
met een prijs naar huis is gegaan.
Met de nieuwjaarsdrink en de lekkere broodjes kon deze namiddag niet
meer stuk.
Spijtig aan alles komt een einde en om 19.00 uur was het feest dan
ook afgelopen. Het bestuur veronderstelt dat iedereen tevreden was
over deze namiddag en zoals steeds de afwezigen hadden ongelijk.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§
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IN MEMORIAM.

De heer Maurice DEJONCKHEERE , oud-strijder Royal
Navy Section Beige 1940-1945 en onderofficier
b.d. Belgische Marine overleed op 04 februari
2007 op tachtig jarige ouderdom te Oostende.
Maurice hebben wij gekend als een eerlijk,
rustig man in omgang. Steeds aktief in het
verenigingsleven. Altijd aanwezig op officiële
stadplechtigheden, op onze ledenvergaderingen en
ontspanningsnamiddagen. Aan verplaatsingen naar
andere afdelingen van onze Federatie nam hij
steeds deel.
Hij was de organisator samen met onze John
VERPOUCKE die jaarlijks prachtige reizen be
zorgde. Reeds vanaf 1991 konden wij genieten van bezoeken aan
verschillende zones in Frankrijk, Italië, Duitsland en Oostenrijk.
Veel van ons zijn hem dankbaar hiervoor.

De voorzitter, het bestuur en alle leden van onze vereniging
nemen deel in de diepe rouw die de familie van Maurice treft.
Langs deze weg bieden wij nogmaals U allen onze innige deelneming
aan .
Maurice, jij bent heengegaan, maar vergeten doen wij nooit.
Onze dank dat wij U goed hebben gekend.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
Wij melden tevens het overlijden van de heer Paul DUVIVIER, Ie
Oppermeester b.d. bij de Marine. Geboren op 10 februari 1936 in
Heusden (Limb) en overleden te Oostende op 29 december 2006. De
uitvaart had plaats op 05 januari 2007 in de Sint-Antoniuskerk te
Oostende. Talrijke leden waren dan ook aanwezig.
Wij moeten ook het overlijden melden van ons lid de heer Roger
MAUHIN, Oppermeester b.d. bij de Marine. Geboren op 03 mei 1923
Verviers en overleden te Oostende op 23 februari 2007. De uitvaart
had plaats in Oostende op 28 februari 2007.
De voorzitter , het bestuur en alle leden van onze vereniging nemen
deel in de diepe rouw van de beide families. Langs deze weg bieden
wij nogmaals U allen onze innige deelneming aan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

- 6 JAARVERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFIEREN
VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 20D6
Traditiegetrouw brengt de secretaris van onze Maatschappij U een
overzicht van de werking ervan gedurende het voorbije jaar.
Dit gebeurt tijdens de Statutaire vergadering van 15 maart 2007.
In 2006 waren er 9 ledenvergaderingen, 17 etentjes, l dagreis en
diverse aktiviteiten.
Op 12 januari namen maar liefst 152 leden deel aan onze Nieuwjaarsreceptie. Dit was dan ook opnieuw een zeer geslaagd feest met veel
dans, hapjes en veel mooie prijzen in de reuzetombola .
81 leden waren present op de vergadering van februari met als
spreker de heer Alain Yserbyt die samen met mevrouw Linda Lemahieu
EUROMUT als ziekteverzekering vertegenwoordigden. De spreekbeurt was
vooral gericht op het ontstaan en de werking van deze
ziekteverzekering. Onze statutaire vergadering had plaats op 09
maart met 72 leden. Er was een spreker voorzien namelijk dhr. F.
Dewulf van Electrawinds. Doch deze had om uitstel gevraagd en er
werd dan ook besloten een Bingo te houden als vervanging.
Tijdens deze vergadering was er dan ook verkiezing of herverkiezing
bij gebrek aan tegenkandidaten werden dhr. VAN LOOCKE - VERPOUCKE SOMERS en COENYE herverkozen.
De volgende vergadering had plaats op 13 april met 79 leden. De
spreker die vorige maand was voorzien van Electrawinds is niet komen
komen opdagen en er werd dan maar een lekkere praatnamiddag
gehouden.
11 mei was dan onze volgende vergadering met 67 leden present. De
spreker van de dag was dhr. Wim Vanseveren, hoofd van Agentschap
Toerisme Vlaanderen. Hij gaf ons een uitstekend beeld over het
beleid
en de werking van Toerisme Vlaanderen zowel in binnenland als in het
buitenland .
Met 81 leden waren wij present op de ledenvergadering van 14 september. De wpreker van vandaag was Mevrouw Sabine Schellens van de NV.
AQUAFIN. Zij gaf ons uitleg over de economische realiteit waarin
AQUAFIN opereerd. Het onderwerp was vooral gericht over het zuiveren
van ons drinkwater.
12 oktober was de volgende ledenvergadering met 79 leden
tegenwoordig
Op het programma was er een animatie voorzien met als thema een reis
rond de wereld. Wegens het plotse overlijden van ons lid Deschepper
Jules, werd de voorstelling afgelast en vervangen door een Bingo.
85 leden waren opgekomen voor de vergadering van 09 november. De
spreekster van de dag was Mevrouw Nancy Fockedey van het VLIZ. Zij
zou ons onderhouden over de hormoonverstoorders in het marinemilieu
en de gevolgen ervan.
De laatse ledenvergadering van dit jaar had plaats op 14 december
met 72 leden tegenwoordig. De spreekster was Mevrouw Edwine Laridon.
Zij is hoofdbewonerszorg "De Boarebreeker". Zij had als onderderwerp
dementie. Zij gaf ons een zeer mooie uitleg over deze ziekte met
alle gevolgen ervan en vooral over de begeiding van deze personen.
Er was een behoorlijke opkomst voor onze ledenvergaderingen met een
gemiddelde van 84,22 % wat een minimale vermindering van 0,33 %
betekent ten aanzien van 2005.
De andere aktiviteiten waren :
Te beginnen met Koningsdag welke plaats vond op 18 november met een
totaal van 156 deelnemers zodat het deelnemersaantal vergeleken met
vorig jaar hetzelfde is gebleven.

-7Er waren verschillende delegaties van onze Federatie met o.a. uit
Kortrijk - Antwerpen - Brussel en Hasselt. De feestleider heeft
opnieuw getracht alles in goede banen te leiden wat hem dan ook
aardig is gelukt. Er waren dit jaar eretekens voorzien voor dhr.
Snauwaert - Ronsmans - Top en Van der Eist.
Onze jaarlijkse dagreis had plaats op 19 september met als bestemming Audenaarde en Wortegem-Petegem. Er werd onder andere een
bezoek gebracht aan de Firma Braeckman een graanjenever Stokerij dit
alles onder leiding van een uitstekende gids. Na de middag was de
Firma Danilith aan de beurt waar een rondleiding plaats vond in de
verschillende ateliers.
Op 27 juli vond jaarlijkse plechtigheid einde schooljaar plaats in
de Koninklijke School voor Onderofficieren te Zedelgem. De prijs
voor de beste leerling Lichamelijke Opvoeding en Sport was dit jaar
bestemd voor Sdt KBOO Decavele Thijs, de trofee werd overhandigd
door ons bestuurslid Dewulf E.
Op 13 maart werd de Schoolcommandant LtKol Van de Vyle samen met de
Korpsadjudant Broucke en KBOO Smet Sven uitgenodigd op een lunch
welke plaats vond in het Koninginnehof.
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 de VOSVAMO.
Het tijdschrift "DE KLAROEN" verscheen in 2006 om de drie maanden
de secretaris kon rekenen op 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 2006 kregen we er 3 nieuwe leden erbij, allen gewezen
onderofficieren van de Krijgsmacht : 2 de luchtmacht en l van
van de Landmacht
SNIJDERS Jan
ALLEMEERSCH Erik
MOENS Gilbert
Wij kenden het verlies wegens
Jules DESCHEPPER overleden op
Paul DUVIVIER overleden op 29
Onze gelden zijn zoals steeds
meester Pierre KIMPE. Van hem
toestand van de kas.
Dank voor Uw aandacht.

overlijden van volgende leden :
08 oktober 2006
december 2006
in de goede handen van onze penningkrijgt U nu een overzicht van de

(Zoals voorgelezen op de statutaire vergadering van donderdag 15
maart 2007 door de secretaris).
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

- 8 Doopplechtigheid 61ste Promotie .
Op 05 januari vond in de Koninklijke School voor
Onderofficieren Nr 2 de doopplechtigheid plaats van de
61ste Promotie en dit voor de laatste keer in Zedelgem.
Na het opmarcheren van de detachementen o.l.v. van de RSM kon de
plechtigheid aanvangen. De Commandant 2 KSOO nam het bevel over en
stelde dan de bijzondere eregenodigden voor.
De Schoolvlag 2 KSOO en het Vaandel 6Li, eenheid waarvan de school
traditiedrager is, werden in ontvangst genomen.
Vervolgens werden de Troepen geschouwd door Kolonel van het Vliegwezen Stafbrevet houder Eric Huybrechts Ir, Commandant Koninklijke
Technische School en de Provinciegouverneur Paul Breyne.
Na de toespraak door de Commandant 2 KSOO was het tijd voor de Doopplechtigheid 61ste Promotie en de intrede van de Kandidaat Beroepsonderofficieren Niv2 en de Kandidaat Aanvullingsonderofficieren. De
Peter S g.t Joseph D. Biesmans werd voorgesteld op foto gevolgd door
de Belofte van de Promotie. De Wimpel werd overhandigd en werd
tevens de Schoolvlag voorgesteld.
De troepen konden nu afmarcheren als voorbereiding van het defilé.
De Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht gaf dan enkele deuntjes
ten beste als intermezzo. Als slot was dan het defilé die zeer puik
verliep.
Een receptie all Ranks besloot dan ook deze plechtigheid.

Joseph D. Biesmans Promotiepeter 61ste Prom
Joseph BIESMANS werd geboren op 06 september 1919
in ROCOURT bij LUIK.
Op 03 januari 1938 meldt hij zich als milicien bij
het Regiment Grenswielrijders .
Bij de invasie van de Duitse troepen in België, in
mei 1940 maakt Sdt Biesmans deel uit van het 2e
Regiment Grenswielrijders.
Na een periode van politiek gevangenschap in Frankrijk en in Spanje, wordt hij op 16 december 1943
opgenomen bij de Belgische Strijdkrachten in GrootBrittannië als oorlogsvrijwilliger, waar hij in
februari 1944 overgaat naar de Brigade PIRON . Met
de Brigade PIRON neemt hij deel aan de veldtochten
van
Normandië, België en Nederland en wordt op 15
'Sergeant Joseph D. BIESMANS
januari 1945 bevorderd tot Sergeant. Op 22 april
1945, tijdens een verkenningspatrouille in het Nederlandse CAPPELLE,
valt zijn Sectie onder vijandelijk vuur en raakt hij dodelijk
gewond. Hij overlijdt diezelfde dag in 'S Hertogenbosch .Sgt
BIESMANS wordt op het dagorder van 17 mei 1945 van de Brigade als
volgt geciteerd : "Heeft deelgenomen aan de 18 daagse veldtocht in
1940 In 1941 gevlucht uit België om de Belgische Strijdkrachten in
Groot-Brittannië te vervoegen.

- 9 Heeft zich gedurende de veldtochten v a n NORMANDIE , BELGIE en NEDERLAND
onderscheiden door vele en gevaarlijke opdrachten tot een einde te
brengen. Is erin geslaagd, dankzij zijn militaire kennis, zijn gezag
over zijn personeel, zijn moed, zijn royaliteit en geestdrift, de
Sectie Bren Carriers, waarvoor hij als commandant was aangeduid, op te
leiden tot een elite sectie. Heeft zich voorbeeldig gedragen tijdens
de uitvoering van opdrachten achter de vijandelijke linies, aan het
hoofd van zijn Sectie, niettegenstaande de ondervonden moeilijkheden
en geleden verliezen. Werd dodelijk verwond bij terugkeer naar de bevriende
linies. Zal voor zijn kamaraden het voorbeeld van het puurste
patriottisme blijven.

Sergeant Joseph BIESMANS werd geëerd met volgende onderscheidingen.-

Het Oorlogskruis met Palm
Het kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met Palm
De herinneringsmedaille '40-'45 met twee gekruiste sabels
De medaille van de Weerstand
De Vrijwilligersmedaille '40-'45
De Bronzen Leeuw (Nederlandse medaille)
Hij werd postuum erkend als politiek gevangene en als Lid van de weerstand van
l januari 1940 tot 13 februari 1943.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

DOUCHEN TIJDENS DE
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Dagreis naar.. .Harelbeke - IZEGEM Op Dinsdag 18sept2007
Opstapplaatsen : NR. l Oostende visserij school j.Bauwens
NR 2 Brugge

E40 afrit Loppem.

Dagindeling.
0745Hr

Vertrek aan de opstapplaats NR

1930 Hr

Bezoek museum voor pijp en tabak

1130 Hr

Einde bezoek

1200Hr Middagmaal:
Kervelsoep
Ardeensgebraad-groenten-gekookte aardappelen
koffie
1320Hr Vertrek richting:Izegem
1400Hr Bezoek:In twee(2) groepen van 25 personen om beurt
1 .Borstelmuseum
2.Schoeiselmuseum
1700Hr

Vertrek richting Brugge Oostende

Deelname in de kosten: 33,50 euro
Inbegrepen:Autobus -drinkgeld chauffeur-Toegangsprijs musea -gidsen Middagmaal (zonder
dranken)
Uiterste datum van inschrijving ... 13 sept 2007.............................. Of tot volledige bezetting
van de bus.
Aantal plaatsen 50
De betaling moet op de rekening van de penningmeester toekomen uiterlijk op
13 sept.2007 ............................. ,de datum van de storting is het enige beslissende criteria bij
overboeking „inschrijving en betaling bij de penningmeester.
Mr KIMPE PIERRE. J.PEURQUAETSTRAAT 18
Rekening nr 000-0146912-54
Inschrijving is slechts geldig na storting

8400 OOSTENDE
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OUDER WORDEN : BEWEGEN EN TRAINEN ??
Tot op de dag van vandaag is het hoogst ongebruikelijk dat je ouderen van 70 of 80 jaar aan krachttraining ziet doen. Tot vrij recent
was de gedachte ook dat je met ouderen geen krachttraining zou kunnen doen. Sommige van mijn vrienden denken dat ik aan bodybuilding
doe omdat ik naar de gym ga. Ik ben wel de oudste in het fitnesscenter (77j.). Maar eerlijk, ik heb het voordeel dat mijn zoon de eigenaar is van het center. Dat werkt wel stimulerend!!
Heb je het moeilijk om uit je stoel of zetel op te staan zonder hulp
van je handen? Ga je nog makkelijk de trappen op of moet je op tijd
stoppen om te rusten? Reuma, artrose, spierpijn en/of overgewicht?
Ouderdom komt met gebreken.
Door de babyboom na de tweede wereldoorlog, is de vergrijzing nu
volop aan de gang. De stijging van de levensverwachting maakt de
groep van 50-, 60-, en 70plus, alsmaar groter.
Een van de gevolgen van het ouder worden is verlies van spierkracht.
Een man is op zijn sterkst rond zijn 30e levensjaar. Daarna neemt de
spierkracht af. Eerst onopvallend, maar aan 50 jaar is de kracht met
15 a 20% gedaald. De mindere omvang van de spiervezels, verlies van
neuro-musculaire coördinatie, verminderde regeneratie, zijn de
oorzaken van de vermindering van de kracht. Dit betekent dat sommige
ouderen tot 100% van hun spierkracht nodig hebben om uit hun stoel
of zetel op te staan.
Push-ups of touwtjesspringen kunnen vlug verbetering brengen. Maar
deze zijn te hevig voor ons ouderen. Een oplossing is het verbeteren
van de kracht door krachttraining. Laat je niet afschrikken door het
woord KRACHT. Fitness en krachttraining zijn absoluut niet te
verwarren met body-building!! Het zijn oefeningen op
bewegingstoestellen : steppers, joggers, roeimachines, fietsen,
gepaard met bewegingen verwant met de gymnastiek maar dan met
gewichten of eigen lichaamsgewicht.
Dokter Maria Friatorone van de universiteit van Californië, begon
met een groep van 10 hoogbejaarden, (gemiddelde leeftijd van 9Qj . )
, aan een krachtstrainingprogramma. Zeven van hen leden aan reuma,
zes hadden aandoeningen aan het cardiovasculaire stelsel en vier
hadden last van te hoge bloeddruk.
Op verschillende toestellen werden oefeningen gedaan. Na deze
opwarming, (wandelen, joggen, roeien en steppen) werd aan
krachttraining gedaan, Er werd gestart aan 50% van het IRM
(Individual Repetive Maximum) van de ouderen. Wat eigelijk wil
zeggen dat men begint met kleine aangepaste gewichten. Elke oefening
werd 8 a 12 maal uitgevoerd met telkens een rustpauze van 2 minuten
na elke set. Per oefening werden 2 a 3 sets ingelast. De oefeningen
waren o.m. kniebuigingen met behulp van een stoel, step-up met
gewichten, opdrukken tegen de muur, benen press, pulldowns, leg
press, borstduwen, deadlifts, vertikaal roeien, speciale oefeningen
voor de polsen en het verbeteren van de grijpkracht
Het trainingsprogramma werd door alle proefpersonen als positief ervaren. Door het rustig karakter van de training was er slechts
sprake van een lichte toename van de hartslag en de bloeddruk bij de
inspanning. Aangezien de lenigheid van de deelnemers aan het
programma zeer-beperkt was, werd aan het einde aandacht geschonken
aan verschillende rekoefeningen (stretch). Een individuele aanpak en
begeleiding is noodzakelijk om de bewegingsbeperking van de ouderen
op te vangen.
(wordt vervolgd) R ,V .L .
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| SARO: van oud naar nieuw
Sinds vorige maand heeft de
Senioren
Adviesraad
Oostende (SARO) een nieuw
bureau. SARO is het overkoepelend orgaan van de
plaatselijke
seniorenverenigingen.
Als
dusdanig werkt het nauw
samen met het Sociaal Huis
en brengt het regelmatig -

Aangesloten
verenigingen
We vermelden hieronder alle
verenigingen, aangesloten bij de
Senioren Adviesraad .Oostende, met
telkens de effectieve ve/tegenwoordjger; Ook individuele,
ledenworden gecoöpteerd.
• 50 Actief Oostende: Roger
Vanderstraeten.
• Bond Gepensioneerden
Trampersoneel - "
ACOD-TBM: Werner Versaevel.
• Club Ster der Zee: Nicqle Rasschaert.
• NEOS Oostende: Lucien Brackx.
• De Grijze Geuzen-Oostende:
Jean-Pierre Strumane.
• De Gulden Leeftijd: André Deblaere.
• Derde Leeftijd Sint-Jan: Odette
Lefevre.
• KM Ex-Onderofficieren van de Krijgs
macht Oostende: Pierre Kimpe.

gewaardeerde! - adviezen uit
aan het stadsbestuur, De
Lijn, e.a. SARO telt ook een
actieve werkgroep veiligheid,
organiseert sportdagen, een
senioren-week,
besteedt
aandacht aan woning en
zorg, enz. Het nieuwe
bureau dat sinds vorige
maand actief is, bestaat
• Gepensioneerde Vrienden van de
RMTZeewezen: Charles Caron.
• OKRA Konterdam-Meiboom: Francois
Devriendt.
• OKRA Stene-Sint-Anna: Maurice
Acken.
• OKRA Sint-Jan: Raymond
Aspeslagh.
• OKRA Oostende centrum: Lieve
Desender.
• OKRA Zandvqprde:.CIaudine
Brodeoux.
• KVO Seniorenclub: Herman "Crabeëls.
• liberale Bond Gepensioneerden
Oostende: Jean Mardulier.
• Nationaal Verbond Gepensioneerden
Openbare Diensten Oostende-Brugger
Liliane Henri.
• Senior Club
Scheepswerktuigkundigen
Oostende: André Vanhee.
• Seniorenclub Pax: Magda Wauters.
Seniorenclub Vuurtoren: Rachel Salliau.

uit: Roger Vanderstraeten,
voorzitter; Francine Gombert
en Jean-Pierre Strumane,
medevoorzitters;
Pierre
Lust blijft penningmeester;
Eddy Devisscher, secretaris.
Maken ook deel uit van dit
SARO-bureau: Franky De
Block, Jan Dhondt en Carla
Dewilde.

• Seniorenwerking ABW: Suzanne
Morseau.
• S-Plus Zandvoordeï Pierre Milo.
• S-Plus Dynamische 55+ers Oostende:
Christian Hollebeke.
• Vlaams Verbond van Gepensioneerden
VWG:GreetDeVisscher.
• Vereniging Volksontspanning en Volksontwikkeling VOVO vzw Oostende:
Bernadette Thyssen.
• Vriendenkring Gepensioneerden BBLING Oostende: Cyrille Vanden Bossche.
• Vriendenkring Senioren Oostende.
Etienne Bultynck.
• Zonnestraal. Gery Reybrouck.
Meer informatie gewenst?
Contacteer Carla Dewilde,
ontmoetingscentrum De Schelpe,
Schelpenstraat 20, Oostende. Tel. 059
70 50 59. carla.dewilde@sho.be

Men moet ook vermelden als dat bij de aktieve Werkgroep Veiligheid
wij ook vertegenwoordigd zijn door onze secretaris DEWULF. G Zijn
funktie in de Werkgroep is dan ook niet meer dan normaal te noemen
hij is daarvan ook de secretaris.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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ibnin - Terwijl de bulldozers de
toppen van de heuvel bijwerken, zijn aan de andere kant van
kamp Scorpion ook enkele kranen
en andere hijstoestellen druk in
de weer. De specialisten van het
Element voor Medische Interventie
nr. l (EMI 1) begeleiden de
militairen die de tenten volgens
plan optrekken. De leden van het
medische
korps
stellen
de
verschillende sets, verdeeld over
de transport-containers, weer
samen. Ze richten hier een
veldhospitaal
met chirurgische
capaciteit (rol 2) in. Deze doolhof
van tenten en containers doet dienst
a l s modern hospitaal, dat tijdens
een operatie alle soorten kwaliteitszorgen kan bieden: intensieve
zorgen, radiologie, laboratoria,
chirurgie, orthopedie en tandheelkunde.
"Wij werken in de eerste plaats
voor het personeel van Unifil.
Maar wanneer we de plaatselijke
bevolking kunnen helpen, /.uilen we
dat /.eker niet laten!" Luitenantkolonel Dirk Cauwenbergh is

verantwoordelijk
voor
de
medische bijstand. ''De tachtigtal
mensen
van
ons
medisch
detachement
komen uit alle
geledingen van de component. Zij
werden uitgekozen op basis van
hun specialiteit. Ons hospitaal
moet aan alle verwachtingen
kunnen voldoen. We hebben alle
mogelijke scenario's overlopen, alle
medische problemen die hier in het
Midden-Oosten kunnen opduiken."
Aan alle manoeuvres, aan elke
missie, aan elke operatie neemt
een klein eerstehulpdetachement
van de medische component deel. In
Tibnin kunnen ze voor het eerst een
(hoofd)rol spelen als belangrijkste
hospitaal van een internationale
operatie.

Overtuigende test
Het hospitaal l i j k t afgewerkt.
Toch blijven er moeilijkheden, en
niet van de minste. "Onze hoofdbekommernis blijft de elektrische
bedrading van sommige afdelingen.
De genie probeert dit probleem op
te lossen. Blijkbaar is het een
kwestie van aansluiting van de
stopcontacten. Deze uitdagingen
vormen wel een goede leerschool

voor ontplooiingen!"
De geneesheren commandant Marc
Trippaerts en luitenant-kolonel Eric
Mergny nemen deel aan een
simulatieoefening. Vier licht- en
zwaargewonden hebben dringend
eerste hulp nodig. De medische
ploeg moet snel reageren! "We testen
nu de procedures en de verschillende
diensten van het hospitaal. Snelheid
of spoed is vandaag niet belangrijk.
We willen evalueren wat niet goed
functioneert. Het is tenslotte ook de
allereerste keer dat we m zo'n
levensechte operatie terechtkomen!"
Een burgerziekenwagen en een
Pandur-ambulance
brengen
de
gestabiliseerde gekwetsten naar het
hospitaal.
De
vier
worden
tegelijkertijd verzorgd in een andere
hulppost.
"Deze oefening bewijst dat we voortdurend over een volledig team met een
chirurg, een anesthesist en een
verpleger moeten beschikken. Een van
gekwetsten
moet
een
neurochirurgische ingreep ondergaan. Een
helikopter zal hem evacueren naar het
medisch centrum in Saida.
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Plaats voor de reserve
Op
papier
vertegenwoordigt
de
reserve zo'n vijftien procent van alle militairen.
Maar deze verhouding
vinden we niet terug in het
aantal
deelnemers
aan
buitenlandse missies. Toch
zijn er witte raven, die zo'n
buitenkans
met
beide
handen aangrijpen! Zoals
luitenant-kolonel
Dominique Di Duca. Hij
werkt als verpleger in het
veldhospitaal en is verantwoordelijk voor de
triage van de gewonden. "In
het burgerleven geef ik les,
en daarnaast werk ik in
wachtdienst.
Voorde duur van deze
missie was het niet zo lastig
om voor vervanging te
zorgen."

Luitenant-kolonel Di Duca
behoort
tot
de
snel
inzetbare
reserve.
Dit
statuut vergemakkelijkte
zijn opname in het
detachement.
Hij
beschouwt deze missie als een
must. "We moeten onze ervaringen
delen.
En
daarvoor is een missie
ideaal. Nu weet ik met
welke interventies we te
maken zullen krijgen:
verkeersongevallen,
verwondingen
door
achtergebleven
oorlogstuig, en zo meer.
In het beste geval moeten
we uiteraard helemaal niet
optreden. Maar dat zou
betekenen dat de missie
zonder enig probleem
verloopt."

Zo'n operatie is minutieus
getimed ... het gaar
immers over het leven van
de man!" Tijdens zo een
oefening leert iedereen de
nieuwe werkomgeving ook
beter kennen. Eens het
zover is, is er geen tijd
meer om naar wat dan ook
te zoeken. Elk stuk gereedschap heeft z'n vaste,
door iedereen gekende,
plaats.

dichtgestopt. Het puin
maakt plaats voor nieuwe
betontegels. De betonbekisting verschijnt en
verdwijnt. Overal stapels
blokken. Een uitgestrekte
hand op een witte vlag
maakt duidelijk dat de
Hezbollah betaalt voor
deze
heropbouw.
Het
Libanese leger heeft hier
en
daar
posities
ingenomen. Af en toe
werpen ze een blokkade
op. Langsheen de kust
trekken de bouwmachines
een nieuwe weg door de
bananenbomen.

De afdaling naar het
hoofdkwartier van Unifil in
Naqoura loopt langs enkele
zwaar getroffen dorpen.
Hier puilt het beronijzer
nog uit de aan flarden
geschoten muren. Geel
groene Hezhollah-vlaggen
en portretten van in de
strijd gesneuvelde soldaten
van Allah kleuren nog
steeds het straatbeeld.
Toch is de heropbouw al
volop
bezig.
De
betonmolens draaien de
klok rond. De inslagsporen
zijn

Majoor Peter Hast is
specialist
operationele
informatie (Info Ops). Hij
moet de noden van de
bevolking inschatten en
daarna zien wat haalbaar
is. Daarvoor gaat hij met
vertegenwoordigers van
ngo's en internationale
organisaties rond de tafel
zitten. Maar hij vergezelt
vooral
kolonel
stalbrevethouder Herman
Geens - co mmand ant
van
het
Belgische
detachement - bij| diens
ontmoetingen met

- 15

Eerste soldaten Johnny Dechamps en
Laetitia Lemmens zijn allebei militair.
Ze zijn brancardiers bij het Element
voor Medische Interventie nr. 22 uit
Landen. Daar maken ze deel uit van
het modulepeloton. In de eenheid
onderhouden ze het materieel van de
medische antennes, zoals dit
veldhospitaal. Allebei kwamen ze in
Tibnin terecht in het kader van missie
Belufil 1.

zending vertrekken. Beiden zijn zich
bewust van de moeilijkheden die dat
kan veroorzaken. Ze kunnen niet leven
als een koppel. Bovendien moeten ze
leren leven met wat anderen van hen
denken.

Laetita werkt in de cel Orthopedie,
Johnny als chauffeur-ambulancier. Als
verloofden konden ze samen op

"Wij wisten het van in het begin. Wij
zijn liever samen in speciale
omstandigheden dan vier maanden
gescheiden te zijn. Voor hetzelfde
geld moest een van ons deelnemen
aan de aflossing. Dan zouden we
elkaar zelfs dubbel zolang niet
kunnen zien."

de
plaatselijke
burgerlijke
en
religieuze autoriteiten. "Momenteel
proberen we elkaar te vinden. We
praten
over
onze
gemeenschappelijke bekommernissen. We
worden zeer positief ontvan-gen. "
De burgemeester van Tibnin en de
vier moktars (drie islamitische en één
christelijke vertegenwoordiger) doen
hun beklag. "De bulldozers moeten
normaal gezien de wegen herstellen,
\1aar de plaatselijke autoriteiten
verwachten dit niet van ons. Zij
hebben zelf al de nodige middelen
ingezet. Ze zouden veel liever
concrete hulp krijgen voor de
bevolking." Het laatste incident
kende immers een slechte afloop. Was
het nieuwsgierigheid of onwetendheid? Feit is dat nog maar pas een
vijftienjarige het leven verloor. Een
nog actief springtuig werd hem fataal,
terwijl zijn twee kameraden ernstige
verwondingen opliepen. Dat is wat
de bevolking van onze blauwhelmen
verwacht. De
bevolking
staat
machteloos tegenover deze geniepige

springtuigen! Momenteel z i j n al
600 'besmette' terreinen geteld.
Sommige inwoners hebben niets
meer, maar het detachement is
onderworpen aan de beperkingen
van het mandaat. "We zouden maar
wat graag de streek ontmijnen,
maar ons explosievenopruimingsen ontmijningsteam (explosive
ordnance disposal and demining}
staat onder bevel van Unifil. Het
hospitaal is in de eerste plaats bedoeld voor VN-personeel, maar
onze deuren staan ook open voor
de autochtonen die dezelfde risico's
lopen." De allereerste patiënt van
geneesheren
luitenant-kolonel
Eric Mergny en commandant
Eric Trippaerts was trouwens een
kind dat door een darmstoornis
helemaal was uitgedroogd. "Wij
krijgen van de plaatselijke autoriteiten een huis om als polikliniek
in te richten." Luitenant-kolonel
Patrick Lupcin (cel Planning bij de
Unifil-staf) gaat nog verder: "We
stellen vast dat de VN de

plaatselijke bevolking ruim onderschat heeft. Zij kunnen zich zelf
perfect behelpen! De Libanezen
z i j n een taai volkje, ze laten de
moed niet zakken! Het.Unifil-mandaat
laat echter enkel toe het staakt-het-vuren
te controleren en de Libanesé Autóriteiten te
helpen de soevereiniteit over hun
grondgebied
te
verzekeren.
De
plaatselijke bevolking helpen, komt niet
aan de orde," De plaatselijke media
moeten de bevolking informeren: het
hoe en waarom uitleggen en de rol van
de 400 Belgen in dit verhaal toelichten.
Commandant Davey De Leenheer is de
bevoorrechte gesprekspartner van de
journalisten. De plaatselijke bevolking
volgt alle streek-nieuws trouwens op de
voet.
Dit aspect moet wellicht door de VN
opnieuw bekeken worden, als de op
goede voet willen staan met de inwoners. De vraag is duidelijk. Wat is veiligheid: zich wegstoppen in een pantservoertuig, of de sympathie genieten
van een groot deel van de bevolking, dat
alleen maar in vrede wil leven?
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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 Conscicnceplein 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
©059/50.24.74
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

