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
84e UITGAVE
21e JAARGANG

Nr.4/2007

VAKANTIE.
Aan alle mooie liedjes komt er een einde. De zomer zit er bijna
op en na de zonnige dagen, ik spreek dan niet van België, kunnen
we ons voorbereiden op de wintermaanden en kunnen wij ook ons
nieuw schooljaar aanvatten.

Na deze welverdiende rust kan het bestuur er terug invliegen
hetgeen we dan ook gaan doen. Voor het bestuur is het even een
aanpassing, want zoals U allen weet hebben we nu een nieuwe
voorzitter die het voor het zeggen heeft.
Met de eerste ervaringen hebben we geen slechte keus gedaan maar
men kan nooit weten.
We zijn voor dit jaar klaar met ons programma een ook de Klaroen
zal op tijd verschijnen over het wel en wee van onze vereniging.
Er is wel een minpuntje. Zoals U weet zorgen wij er steeds voor
dat op de maandelijkse ledenvergadering een spreekbeurt - bingo
of een andere animatie plaats heeft.
Het grote probleem is nu dat er bijna geen sprekers meer te vinden
zijn die geneigd zijn om te komen, het gaat zelfs zover dat de firmas, overheidsdiensten of verenigingen zelfs niet meer antwoorden
op ons schrijven tot aanvraag voor het geven van een spreekbeurt.
Er zijn genoeg sprekers op de markt maar dan spreken wij dan ook
niet van hun kostprijs ( het spreken - hun vervoerkosten enz.)Gratis moet dat niet zijn maar er zijn toch nog ergens grenzen.
Daarom doen wij nu een oproep tot alle leden indien U iemand kent
die eventueel bereid zou zijn om in 2008 een spreekbeurt te willen
geven, gelieve dan kontakt op te nemen met onze secretaris die dan
de nodige stappen zal ondernemen om kontakt te leggen met de
eventuele spreker. (Alle tips zijn welkom!!!!) U bent allen op
voorhand bedankt.
Wij hopen dan ook dat alle leden trouw zullen blijven aan de
vereniging en talrijk zullen deelnemen aan de vergaderingen en
andere initiatieven die gepland zijn.

E. COENYE
Voorzitter

G. DEWULF
Secretaris
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Activiteiten in het jaar 2007 van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht
Afdeling
Oostende
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen op de
tweede of derde donderdag van de maand, uitgezonderd juni, juli
en augustus om 14.30 uur. De bijeenkomsten gaan door in ons
lokaal gelegen in het Maria Hendrikapark "Het Koninginnehof" Wie
het moeilijk heeft om naar de vergaderingen te komen laat zulks
weten aan een der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing
zullen trachten te zorgen.
- Donderdag 11 oktober 2007.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Mevrouw Nancy FOCKEDEY - onderwerp : Vis
op je bord morgen......?
- 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 mededelingen
- Bingo
- koffietafel en tombola
- Donderdag 10 januari 2008.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks dans animatie
- speciale tombola
- Donderdag 07 februari 2008.
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
spreekbeurt wordt later medegedeeld
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 14,00 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 : 08 oktober - 29 oktober - 19 november - 10 december.
2008 : 07 januari - 28 januari - 18 februari - 10 maart - 31
maart - 21 april - 12 mei - 02 juni - 23 juni - 14 juli
- 04 augustus - 25 augustus - 15 september - 06 oktober 27 oktober -17 november - 08 december - 29 december.
3. Planning 2007 - 2008.
l. Ledenvergaderingen
2007: 11 oktober - 08 november - 13 december
2008: 10 januari - 07 februari - 13 maart - 10 april - 08 mei
- 11 september - 09 oktober - 13 november -11 december.
2. Bestuursvergaderingen :
2007 : 03 oktober - 31 oktober - 05 december.
2008 : 02 januari - 31 januari - 05 maart - 02 april - 30
april - 04 juni - 03 september - 01 oktober - 05
november – 03 december.
4. Koningsdag :
2007
: zaterdag 17 november.
2008
: zaterdag 15 november.
5. Dagreis :
2007
: datum later te bepalen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Het lidgeld voor het jaar 2008 is onveranderd gebleven.
- 10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
- 10 euro : voor sympathiserende leden
7 euro : voor weduwen
Het lidgeld kan gestgrt worden op het rek nr. 000-0146912-54 bij
P. KIMPE - J. Peurquaetstraat 18 b2 - 8400 OOSTENDE.
Er kan ook kontant betaald worden tijdens de ledenvergaderingen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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KONINGSDAG : 17 NOVEMBER 2007.
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Wij vieren Koningsdag op zaterdag 17 november 2007. Zo zetten de
Ex-Onderofficieren van Oostende hun 121-jarig bestaan in.
Het programma is als volgt :
- 12.30 uur : onthaal in het "Koninginnehof"
- 13.00 uur : banket
- aperitief met hapjes aangeboden door het
"Koninginnehof"
- velouté Koninginnehof
- huwelijk van St Jacobsnoot en scampi
"Thermidor"
- eendefilet met sinaasappelsaus op een bedje
van witlof
- dessert assortiment
- 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 36 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 2007.
Het rekeningnummer van onze vereniging : 000-0146912-54
J. Peurquaetstraat 18 b2
8400 Oostende
Penningmeester P. 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 :
DIERICKX Adriaan
HEBBRECHT Roger
MEEREMANS Siegfried
ALOMENE Rudy VAN DE
VELDE Geert
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Eindelijk is het zover vandaag grijpt het laatste schoolfeest van de
Koninklijke School voor Onderofficieren plaats en tevens het
afscheid van zijn petergemeente Zedelgem waar de school gedurende 56
jaar thuis was in deze gemeente.
De weergoden waren deze dag niet gunstig gezind met die donkere
wolken niet veel goeds voorspelden. De parade vond deze maal niet
plaats op de normale plaats maar wel op het groene drassige plein
ernaast. Om 11.00 hr waren de detachementen opgesteld waar de
Commandant van 2 KSOO het bevel overnam.
Hij verwelkomde de talrijke bijzondere eregenodigden met daarna de
ontvangst van de Commandant Koninklijke Technische School. Bij het
spelen van het Nationaal Volkslied kwamen de Schoolvlag 2 KSOO en
Vaandel 6 Li de troepen vervoegen.
Ontvanst van de voorzitter van de plechtigheid LtGen V1 SINGELE
Directeur-Generaal Vorming waarbij dan de troepen werden geschouwd .
Er volgde dan de proclamatie met uitreiking van de diploma's. De
uitreiking van de bijzondere prijzen was voor onze vereniging dan
ook de laatste maal dat wij de Trofee van 1ste plaats Lichamelijke
Opvoeding en Sport Eerste jaar Niv3+ mochten uitreiken aan Sdt KBOO
Mohsin HAQ de prijs werd overhandigd door onze secretaris Dewulf G.
De traditie voor het overhandigen van deze prijs wordt in het
vervolg overgenomen door de vereniging Ex-Onderofficieren afdeling
Tongeren.

- 6 Vervolgens was er een dankwoord door de Commandant2 KSOO die vooral
de Burgemeester van Zedelgem bedankte voor de jaren lange goede
samenwerking met de School.
Dan was er een toespraak door de Burgemeester van Zedelgem en een
toespraak door de Commandant Koninklijke Technische School.
Er werden dan ook talrijke geschenken aangeboden aan de verschillende
personaliteiten. De School zelf onder leiding van de Korpsadjudant
had dan ook een mooi geschenk voor de Schoolcommandant die totaal
verrast was door dit mooie gebaar.
Nu was de tijd gekomen om afscheid te nemen van de Schoolvlag die nu
zal verblijven in het Legermuseum, daar de Schoolvlag van Dinant zal
verhuizen naar de Koninklijke Technische School. De geschiedenis van
de Schoolvlag 2 KSOO leest U op de volgende bladzijde.
De troepen konden nu afmarcheren om zich klaar te maken voor het
defilé terwijl de Koninklijke Muziekapel van de Marine voor een
muzikaal intermezzo zorgde.
Tijd voor het defilé die vlekkeloos verliep en onder luid applaus
werd ontvangen.
Er volgde daarna een receptie in open lucht en ondanks enkele regendruppels bleef alles gelukkig droog.
Terugkeer naar het kwartie waar een maaltijd was voorzien voor
degene die ingeschreven waren.
We zullen vanuit onze vereniging nog lang terugblikken op de vele
jaren van samenwerking en de mooie ogenblikken welke we hebben mogen
meemaken.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

-7-

- 8 "WHALE - WATCHING".

Toen we in Australië op rondreis waren, zijn we in Eden, op de
oostkust, ingescheept op de "Cat Balou", voor een "whale-watching
cruise. Vroeger ervaring had ons geleerd van nogal sceptisch te
staan ten opzichte van het walvissen bekijken. Vorige keer, in de
Canadese - Alaska wateren, hebben we niet één walvis gezien alhoewel we ruim beloften en voorspellingen hadden gekregen.
Nu zou het beter zijn, beloofd is beloofd zei onze vrouwelijke gids
aan boord van de "Cat Balou".
En inderdaad, niet één maar vijftien walvissen en kalfjes hebben we
waargenomen! Een schouwspel om nooit te vergeten! Het mooiste was
een schijnaanval van een moeder en kalf op ons schip maar er
onderdoor doken en een 20-tal meter aan de andere zijde boven water
kwamen !
Aan boord kregen we ruime informatie. Onze gids riep de walvissen
aan met "halloo whale". Bijna steeds was er repliek met allerlei
bewegingen van de reusachtige zoogdieren.
De walvissen die we te zien kregen waren "humpback-whales", bebochelde walvissen. Deze soort wordt tot 14 m. lang met een gewicht
tot 40 ton. Vrouwelijke dieren zijn doorgaans groter dan de mannelijke.
Omtrent de gebruikte woorden bij het "whale-watching" kregen we
uitleg, in het engels natuurlijk. Ziehier kort samengevat, de
benaderende vertaling van de uitdrukkingen.
Een "BLOW" is de uitstoot van lucht uit de longen van de walvis,
samen met water uit de "blowhole", dat een fontein van 4 a 5m .
hoogte vormt. Walvissen komen aan de oppervlakte om te ademen met
tussenpozen van 4 a 10 minuten. Langer kan zeker ook.
Een "BREAK" is de meest spectaculaire beweging die walvissen ons
tonen. Zij sturen bijna hun ganse lichaam uit het water in een spiraalbeweging, om met een enorme plons terug op het water te vallen.
Een "ROND OUT" is de beweging die de walvis maakt om terug onder
water te duiken na een BLOW. Hierbij wordt het lichaam even
gebogen, waarbij de rug bijna volledig te zien is met de rugvin.
De "PEC SLAP" is een beweging waarbij de zijvinnen boven het water
uit worden gespreid en op het water worden geslagen.
Bij de "TAIL SLAP" slaat de staart van de walvis op het water terwijl het dier bijna vertikaal duikt.
De "SPY HOP" is minderopvallend. Hierbij komt de kop van het
zoogdier boven het wateroppervlak tot de ogen zichtbaar zijn.
Een uiting van agressie is waarschijnlijk de "PEDUNCLE SLAP".
Hierbij komt het staartgedeelte van het dier boven water en wordt
zijdelings op de wateroppervlakte geslagen.
De "FLUKE UP" is de beweging die walvisdeskundigen helpt bij de
identificatie van de dieren. Wanneer de walvis beslist te duiken
komt de staart of FLUKE volledig boven water zodat de buik te zien
is. Een goede foto kan leiden tot herkenning van het dier.

R.V.L.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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IN MEMORIAM.
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Op 25 juli 2007 overleed te Oostende dhr.
Gustaaf VANGENCK, voorzitter Marine-club en
lid van onze vereniging.
In het jaar 1955 was onze Staf studie moe en
zonder werk dus besloot hij om dienst te nemen
te nemen bij de Zeemacht als kandidaat
onderofficier Radarrist. Na een jaar opleiding
wordt hij 1MT en verricht meerdere inschepingen
aan boord van de MSC ' s. Een jaar later wordt
hij 0:0ffr en vertrekt voor een jaar naar de
Rijn Flottielje, terug gekomen neemt hij deel
aan de visserij wacht aan boord van de Algerine
Van Haverbeke, daarna met Dufour naar Banana
(Kongo) In 1966 wordt hij onderrichter in EGM.
In dec 1967 benoemd tot 1MR en afgedeeld Denhelder cursus
omschakeling Fregatten. Na enkele reizen
met de Zinnia wordt hij terug afgedeeld bij de Nederlandse Marine
voor acht maand inscheping a/b van hun Fregatten. In 1982 zien we
hem op de N3 Cedra en in 1983 benoemd tot Oppermeester met het
gevolg dat hij terug inscheept a/b van de Wetshinder. Van 1985 tot
1995 is hij Hoofdonderrichter detector radar te St. Kruis. Op 26
maart 1996 benoemd tot Oppermeester Chef en op l april gaat hij met
pensioen na een welgevulde loopbaan bij de nu van naam veranderde
MARINE. In 2001 werd hij verkozen tot Voorzitter van de Marine-club
hij zal in onze herinnering blijven als een baanbreker voor het
behoud en het voortbestaan van de Marine Club.

Op 27 juni 2007 overleed te Oostende Mevrouw Johanna 'Truija' STEGEN
echtgenote van dhr. Gustaaf VANGENCK precies 4 weken vroeger dan ons
hierboven vermeld lid.
Op 11 juli 2007 overleed te Oostende dhr. Gilbert LECLUYSE, lid van
onze vereniging.
De uitvaartplechtigheid vond plaats in de kerk St-Jan op dinsdag 17
juli 2007 en werd bijgewoond door talrijke leden.
Op 02 augustus 2007 overleed te Veurne dhr. LUC CROMBEZ , lid van
onze vereniging. De begrafenis vond plaats in Veurne in alle
intimiteit. De voorzitter, het bestuur en alle leden bieden daarom
nogmaals aan de betroffen families hun innige deelneming aan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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Nieuwe Voorzitter Marine Club
Op 03 augustus werd dhr. Ferdinand VOLBRECHT door
de Raad van Bestuur aangesteld als nieuwe Voorzitter van de Marine Club.
De Koninklijke Maatschappij Ex-Onderofficieren
Afdeling Oostende wenst aan de nieuwe Voorzitter
veel succes toe in zijn nieuwe funktie. Proficiat.
§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§
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KOREA 1950 - 1953.
Op 25 juni 1950 dompelde de Koreaanse oorlog een volk onder in ellende. Bijna 60 jaar later zijn de gevolgen van dat conflict nog
zichtbaar. Terwijl de Berlijnse muur slechts een herinnering is,
verdeelt de 38ste breedtegraad het Koreaanse schiereiland nog altijd
in twee verschillende landen.
De Koreaanse oorlog was een "propere" oorlog, zonder folteringen
noch drugs waaraan de deelnemers een zuiver geweten overhielden.
Enerzijds was het een Amerikaanse oorlog, anderzijds ook een
Europese door de kleine contigenten die aan het front met elkaar in
aanraking kwamen en elkaar daar leerden kennen en appreciëren. Voor
de wereldgemeenschap was het een geslaagde oorlog tegen de
verspreiding van het communisme.
De Belgische deelname was bescheiden maar reëel. Ondanks hun beperkte middelen genoten onze militairen een uitstekende reputatie
Hun herinneringen zijn levendig. Op de vlag van het,'3e Para kan men
de drie vermeldingen lezen die ze in Korea verdienden : Imjin Haktang-Ni - Chatkol. Bijna 60 jaar later blijft het Koreaanse epos
een belangrijke pagina uit de geschiedenis van de Belgische
Krijgsmacht.
Edgard De Weerdt uit Moorslede schreef zijn persoonlijke ervaringen
betreffende de Korea-oorlog . Hier volgt zijn relaas.»
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Om het enigzins eentonige leven van een milicien, m.a.w.
dienstplichtige soldaat te ontvluchten ga ik in op
de oproep van
de UNO om te gaan strijden in Korea tegen het aldaar aanstormende
communisme.
Zo kom ik in oorlog, voor velen van ons een bijna vergeten oorlog,
terecht.
Ontstaan door de plotse inval en overschrijding van de 38ste
breedtegraad van de Noord-Koreanen op 25 juni 1950. Totaal verast
worden de Zuid-Koreanen op enkele maanden tijd teruggedrongen tot
een klein lapje grond rond de haven Pousan.
Gealarmeerd door deze communistische bedreiging roept de UNO Europa
op tot het sturen van troepen en beslist de Belgische regering op 25
augustus 1950 een expeditiekorps te sturen.
"" Blijkbaar is de gewone opleiding van een Belgische milicien niet
voldoende, want de vrijwilligers krijgen een soort paracommando
opleiding. Zo overkomt mij dat in Kaulille, een klein dorpje in
de Limburg, waar ik vanaf begin oktober 1951 tot einde november
1951 een vrij harde opleiding krijg. Die beëindig ik met succes
vermits ik op het einde van die opleiding de bruine muts, symbool
van het Koreakorps, ontvang "".
Ik scheep in te Rotterdam op het Amerikaans troepentransportschip
"Generaal Mac Rae". De zeereis duurt zes weken en brengt mij zo ongeveer de halve wereld rond, tot ik op 15 december 1951 aankom in de
havenstad Pousan. De volgende dag moet ik de trein op voor een 24
uur durende treinreis.
Zo kom ik reeds op 20 december 1951 op de stellingen gelegen op de
38ste breedtegraad aan. Het is er bitter koud, -27° Celsius.
Gelukkig worden ik en mijn metgezellen uitgerust door het Amerikaans
leger. Reeds op 20 december wordt er patroulle gelopen, iets wat
niet zonder gevaar is, want ook de Chinezen sturen patrouilles uit
en dat vooral s'nachts. Een confrontatie tussen beiden kent
doorgaans een dodelijke afloop.
Iets is mij wel zeer goed bijgebleven. Op Kerstnacht 1951 werden wij
door de Chinezen met kerstliederen bedacht. Strooibriefjes met
kerstboodschappen sieren de omgeving. De bedoeling is meer dan
duidelijk. De Chinezen en de Noord-Koreanen willen ons moreel klein
krijgen. Op 01 maart 1952 komt er, na wisselend succes op het
strijdtoneel! een aflossing door de Amerikanen.
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In een rustkamp wordt ik op 01 juni 1952
tot korporaal en 1ste schutter
bevorderd. Na een deugddoende
rustperiode van enkele maanden keer ik
terug naar de stellingen, waar
verkenning weer schering en inslag zijn.
Er is een voordeel, het is nu volop
zomer en soms zeer warm. Gevaarlijk is
wel dat de dag verkenningen steeds
vergezeld zijn van hevig en goed gericht
mortiervuur. Op 7 juli 1952 wordt de
heuvel 167 aangevallen. Hierbij dienen
we af te rekenen met hevig mortiervuur,
waarbij onze sergeant gedood wordt.
Tijdens de nacht van 24-25 juli wordt er opnieuw aangevallen. Verwoed
weerwerk van de chinezen eist 4 doden, 6 gewonden en 2 vermisten. Omdat
onze rangen duchtig uitgedund zijn worden we naar een rustkamp
gebracht om te hergroeperen.
Op 27 juli terug in stelling maar nu in een woeste bergstreek. Het
dak van de bunker, waar wij verbleven, wordt versterkt. Het is
nodig ook. Want rond 11 uur ontketenen de chinezen een moordend
mortiervuur. Opeens voelde ik een hevige brandende pijn in mijn
benen en begin hevig te bloeden. Ik ben getroffen door een mortiergranaat, wordt achteruit gebracht naar de compagnie-infirmerie waar
ik een injectie krijg. Ik wordt per helikopter afgevoerd naar een
Noors hospitaal waar ik geoppereerd word Door een administratieve
vergissing mis ik mijn overplaatsing naar Tokio voor verdere
verzorging. Ik blijf ter plaatse en word
op 18 september 1952 uit het hospitaal
ontslagen en kan naar mijn eenheid terug.
Op 22 september 1952 kom ik terug in de
stellingen, waar ik mijn twee ZuidKoreaanse munitiedragers van vroeger terugvind. Ze zijn dolgelukkig want ze
waren er vast van overtuigd dat ik aan
mijn verwondingen bezweken was. Op 3
oktober werden wij afgelost en voor mij
betekende dat het einde van mijn Koreaperiode.
Op 10 oktober 1952 begint de terugreis naar België via Seoul per trein
naar Pousan, daarna per schip naar Japan, om vervolgens per vliegtuig
al over Thailand, Ceylon, Griekenland op Melsbroek te landen op 18
oktober om 21 uur, waar ik door een dolgelukkige familie wordt
opgewacht, blij dat ik goed en wel weer veilig thuis ben, want de
Koreaanse oorlog kostte aan België 106 doden, 350 gewonden en 5
vermisten.
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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
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27

VAN OOSTENDE
©059/51.30.41
8400 Oostende

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

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

Ondervoorzitter

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

©059/50.35.47
8400 Oostende
©059/50.60.10
8400 Oostende
© 059/50.35.69
8400 Oostende
©059/809038
8400 Oostende
© 059/70.94.09
8400 Oostende
©059/50.20.87
8400 Oostende
©059/502474
8400 Oostende
©058/23.27.44
058/23.27.44

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

POSSENIER Gilbert
Paul Orbanpromenade 4 bus 0003

8620 Nieuwpoort

Voo rzitter

Secretaris

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

Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Bestuurslid
Bestuurslid
/Webmaster
Bestuurslid
/Webmaster
g.possenier@euphonynet.be

