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
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Het woord is aan de Voorzitter.
Wanneer U dit nummer van de Klaroen in uw brievenbus vindt, ligt de
zachte winter gedeeltelijk achter de rug en gaan we na de Maartse
buien en Aprilse grillen een periode met hopelijk heel veel zon
tegemoet.
Laten we ons dat elkaar alvast toewensen. Tijd voor een eerste
evaluatie na 8 maanden.
Na de fakkel van Andre Baroen op II juli 2007 te hebben overgenomen
( lees nieuw jong element ) blijft onze Koninklijke Maatschappij van
Ex-Onderofficieren voort ijveren om het de leden zo aangenaam en
interessant mogelijk te maken.
Als nieuwe voorzitter wens ik eerst en nogmaals ons bestuur te danken voor hun medewerking en inzet ten bate van onze vereniging.
Tevens wens ik alle leden en sympathisanten te danken voor hun
blijvende aanwezigheid op de ledenvergaderingen en ontspanningsnamiddagen.
Wij begrijpen ook heel goed, dat voor sommige van de leden er bepaalde redenen kunnen bestaan, die het regelmatig bijwonen, van wat
wij inrichten verhindert,' maar doe U best, wij doen dit ook.
Zodoende, beste collega's en vrienden blijft er een permanente en
sympathiek contact bestaan tussen al de leden.
Beste leden, gezien onze vereniging op volle toeren draait en goed
georganiseerd blijkt, zie ik geen enkele reden om veranderingen aan
te brengen, en is mijn hoofdbekommernis dan ook het zo te houden.
Mogen wij in 2008 dan ook nog veel gezellige uurtjes met elkaar
doorbrengen.
Als besluit, wens ik allen, het mooiste wat op aarde bestaat : " EEN
GOEDE GEZONDHEID " toe.

Eddy Coenye
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Activiteiten in het jaar 2008 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 10 april 2008 .
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr. HELSMOORTEL P. die ons zal spreken
over de taken en de organisatie van de Scheepvaartpolitie
- koffietafel en tombola
- Donderdag 08 mei 2008.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Mevrouw Edwine LARIDON zij zal spreken
over het dagelijks leven in een bejaardentehuis
- koffietafel en tombola
- Donderdag 11 september 2008.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Mevrouw ir. Brenda BUSSCHE van het
Agentschap voor Natuur en Bos zij zal ons spreken over de
grootschalige natuurherstelprojecten
- koffietafel en tombola
- Donderdag 09 oktober 2008.

- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt dhr. DE BLOCK F. voorzitter van het Sociaal
Huis Oostende : onderwerp zal later worden medegedeeld
- koffietafel en tombola
- Donderdag 13 november 2008.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door dhr-. BAELS E. die ons zal onderhouden over
allerlei onderwerpen in verband met de Dynastie
- koffietafel en tombola
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

- 3 –

- Donderdag 11 december 2008.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Bingo
- koffietafel en tombola
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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 :
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.
2. Planning 2008.
l.Ledenvergaderingen
10 april - 08 mei - 11 september - 09 oktober - 13 november 11 december.

3. Bestuursvergaderingen :
02 april - 30 april - 04 juni - 03 september - 01 oktober 05 november – 03 december.
4. Koningsdag :
zaterdag 15 november.
5. Dagreis :
Datum later te bepalen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE

WERKJAAR 2007
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 13 maart 2008.
In 2007 waren er 8 ledenvergaderingen, 16 etentjes, l dagreis en
diverse aktiviteiten.
Op 11 januari namen 126 moedige leden deel aan deze nieuwjaarsreceptie. Weinig deelnemers maar het was buiten werkelijk een hondeweer.
Na het welkomstwoord door de voorzitter en het in acht nemen van één
minuut stilte kon het feest losbarsten. Onder leiding van onze DJ
konden de dansliefhebbers hun hart ophalen. 08 februari was normaal
onze tweede ledenvergadering gepland maar door de barre
weersomstandigheden kon het feest niet doorgaan. Iedereen kon tijdig
verwittigd worden alsook de spreker die begrip toonde voor de
aflasting.
Onze statutaire vergadering had plaats op 15 maart waarvoor 85 leden
waren komen opdagen. De spreker was dhr. Vandenberghe LUC die consulent is over aangiften van nalatenschap. Hij sprak ons over de verschillende huwelijkscontracten, schenkingen en over de testamenten.
Als laatste behandelde hij nog wat bij overlijden van een de echtgenoten en tenslotte de successierechten.
Tijdens deze vergadering was er dan ook verkiezing of herverkiezing en
bij gebrek aan tegenkandidaten werden dhr. DEWULF G. - KIMPE P. -en
VERMEYLEN J. herverkozen. Dhr. POSSENIER G. werd aangesteld als nieuw
bestuurslid.
De volgende vergadering had plaats op 12 april met 69 leden. Wegens de
paasvakantie was er geen spreekbeurt maar werd vervangen door een
Bingo.
De laatste vergadering voor het verlof was op 10 mei waarvoor slechts
52 waren opgekomen. Deze namiddag was er geen spreekbeurt maar kregen
we het optreden van de BOARESTEKERS . Een groep bestaande uit onze
eigen leden. Succes hadden ze in ieder geval.
Na de vakantie was de volgende vergadering op 13 september met 92 leden
De spreker was dhr. De Cabooter die ons sprak over o.a. stedennamen spotnamen enz. Allemaal teveel om op te noemen maar een boeiende
spreekbeurt.
Op 11 oktober was de volgende vergadering met in totaal 77 leden present. De spreker was Mevrouw Nancy FOCKEDEY van het VLIZ. Ze ging ons
spreken over Vis! Verse Vis§ Ook morgen op je bord. Het was een
interessante uitleg zodat we nu wel even nadenken als we stilstaan bij
een viswinkel of aan de trap in Oostende.
Ledenvergadering van 08 november met 71 leden. Voorzien was Mevrouw
Valérie Van Dichele van het AGSO en Oostende werft. Maar het was dhr.
Bart Bronders, Schepen Middenstand en stadsvernieuwing die de spreekbeurt gaf. Hij gaf dan ook een overzicht van de verwezenlijkingen die
reeds zijn ontstaan in Oostende.
De laatste vergadering van het jaar vond plaats op 13 december met 70
leden. Er was voor vandaag een Bingo voorzien die zoals steeds vlot
is verlopen.
Er was een behoorlijke opkomst voor onze ledenvergaderingen met een
gemiddelde van 80,25 % wat een goed resultaat is ondanks het uitvallen
van een vergadering.
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De andere aktiviteiten waren :
Te beginnen met Koningsdag welke plaats vond op 17 november met een
totaal van 150 deelnemers zodat het ledenaantal bijna steeds
hetzelfde bedraagt.
Er waren zoals steeds verschillende delegaties van onze Federatie
met o. a; Kortrijk - Antwerpen - Brussel en Hasselt. De feestleider
heeft opnieuw alles in goede banen geleid en is daarin dan ook weer
in geslaagt. Er waren dit jaar eretekens voorzien voor dhr.DIERICKX
- HEBBRECHT - MEEREMANS - ALOMENE en VAN DE VELDE.
Onze jaarlijkse dagreis vond plaats op 18 september. De bestemming
was deze maal Harelbeke en Izegem. Slechts 31 leden waren ingeschreven voor deze trip. De eerste halte was het Museum voor Pijp en
Tabak te Harelbeke, waar we een zeer goede uitleg kregen over het
verloop van deze industrie. Het middagmaal was ook voorzien in
Harelbeke. Na de middag was Izegem aan de beurt met een bezoek aan
het borstel-museum. Er was ook een speciale tentoonstelling over
de verschillende kappersalons die zoals vroeger bestonden. Dan was
het de beurt aan het schoeieselmuseum waar we heel wat te zien
kregen. Als bij al was het een aangename dag waarbij we onze John
Verpoucke moeten bedanken voor deze organisatie.
Op 26 juli was het dan eindelijk zover het allerlaatste schoolfeest
van de Koninklijke School voor Onderofficieren en tevens het
afscheid van zijn petergemeente Zedelgem na 56 jaar als thuishaven
te hebben gediend. Met een prachtige parade en zoals gebruikelijk
het overhandigen van de prijs 1ste plaats Lichamelijke Op voeding en
Sport die dit jaar te beurt viel aan Sdt KBOO Mohsin HAQ - prijs
welke overhandigd werd door onze secretaris Dewulf,G. kwam dan ook
een einde aan dit hoofdstuk ook voor onze vereniging is dit het
einde. De traditie word overgenomen door de vereniging uit Tongeren.
Op de vergaderingen van het Federaal Bestuur zijn de voorzitter en
en de penningmeester of een bestuurslid steeds aanwezig. Dhr.
Verpoucke is automatisch aanwezig als Féd'raal ondervoorzitter.
Op alle vaderlanslievende plechtigheden van het VOSVAMO zijn de
voorzitter, vaandeldrager en bestuursleden aanwezig.
De voorzitter gaat meestal vergezeld van een bestuurslid naar de
vergaderingen van het VOSVAMO.
Het tijdschrift "DE KLAROEN" verscheen in 2007 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 2007 kregen wij er 4 nieuwe leden erbij, allen gewezen
onderofficieren van de Krijgsmacht: 4 van de Landmacht.
887 MOENS Gilbert
888 TYBERGHEIN Ivan
889 DEVEIRMAN Freddy
890 VANACKER Freddy
Wij kenden het verlies wegens overlijden van volgende leden :
DEJONCKHEERE Maurice overleden op 04 februari 2007
MAUHIN Roger overleden op 23 februari 2007
TREMPONT Georges overleden op 13 april 2007
VANDERHAEGEN Stefaan overleden op 22 april 2007
PUYSTIENS Frans overleden op 08 mei 2007
MAUS Arlette overleden op 09 mei 2007
LECLUYSE Gilbert overleden op 11 juli 2007

- 6 VANGENCK Gustaaf overleden op 25 juli 2007
CROMBEZ LUC overleden op 02 augustus 2007
DEWEVER Frans overleden 09 december 2007
In acht genomen was dit geen rooskleurig jaar voor de vereniging.
Onze gelden zijn zoals steeds in de goede handen van onze penningmeester Pierre KIMPE. Van hem krijgt U nu een overzicht van de
toestand van de kas.
Dank voor Uw aandacht.
(Zoals voorgelezen op de statutaire vergadering van donderdag 13
maart 2008 door de secretaris) .
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 13 DECEMBER 2007.
Met 70 leden waren we present voor deze ledenvergadering; de laatste
van dit jaar. De voorzitter wenste iedereen welkom en vroeg dan één
minuut stilte voor onze overleden leden.
Voor vandaag was er geen spreekbeurt maar wel een bingo, die met de
feestdagen in het verschiet welkom was met het idee misschien nog
een prijsje te kunnen meepikken. Deelname formulieren werden
uitgedeeld zodat we onmiddelijk met de bingo konden beginnen. De
prijzen werden mooi verdeeld de een al meer dan de anderen maar
vergeet niet deelnemen is belangrijker dan winnen.
Tijd voor de koffie en enkele laatste mededelingen door de
voorzitter De tombola verliep ook vlot zodat tegen 16.45 uur alles
voorbij was en we hopen dan ook iedereen terug te zien in het nieuwe
jaar 2008 tijdens onze nieuwjaarsreceptie.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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LEDENVERGADERING VAN 10 JANUARI 2008.
Rond klok van 12.00 uur was het Koninginnehof reeds voor de helft
bezet door onze leden die zeker wilden zijn om een goed plaatsje te
hebben voor onze nieuwjaarsreceptie. Spijtig dat iedereen daarmede
niet gelukkig is maar daar kan het bestuur niets aan veranderen. 147
leden waren komen opdagen zodat we zeker van een succes kunnen
spreken. Onder leiding van de DJ konden de vroege dansers maar onmiddellijk beginnen hun hartje ophalen.
Het was zoals steeds een gezellige namiddag waarbij niet te vergeten
onze reuzetombola waarbij de prijzen voor de ene te klein was voor
de andere weer te groot. Voor iedereen wat wils geluk moet erbij
komen .
Met de nieuwjaarsdrink en de lekkere broodjes kon deze namiddag niet
meer stuk. Maar aan alles komt een einde en rond 19.00 uur was het
feest voorbij. Wij veronderstellen (het bestuur) dat iedereen tevreden huiswaarts is gekeerd (en zoals steeds de afwezigen hadden
ongelijk)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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De Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht vierden op 17 november 2007
te Oostende hun Koningsdag.
Met afvaardigingen uit Antwerpen, Kortrijk,. Brussel en Tongeren
kwamen we aan een totaal van 147 deelnemers.
De feestleider had terug getracht, volgens vraag, de leden hun
geschikte plaats te bezorgen, In een mooie hernieuwde zaal, zekergeen gemakkelijke taak.
De Ex-Onderofficieren werden gevraagd hun plaatsen in te nemen. Het
aperitief werd hen aangeboden en de Voorzitter verwelkomde de aanwezigen.
Na de toast aan Z.M. Koning ALBERT II, het spelen van het Nationaal
Volkslied werd door de feestleider de tekst voorgelezen van de brief
met gelukwensen verstuurd aan ons Vorstenhuis, ter gelegenheid van
deze viering.
De maaltijd was zoals steeds voortreffelijk en de bediening liep
zeer vlot.
Na het voorgerecht nam de Voorzitter het woord voor een kleine toespraak .
Zo zegde hij onder meer : Onze vereniging opgericht in 1887 met als
doel "de banden van broederlijkheid en eendracht te onderhouden"
onder elkaar . Uw talrijke aanwezigheid hier vandaag is daar een bewijs van. Wij wat onze vereniging betreft wij doen het nog steeds
goed met 183 leden en dat volgens mijn bescheiden mening om 2 hoofdredenen :
Onze leden, want zonder hun trouwe en blijvende steun is er geen
vereniging leefbaar.
Ons bestuur, de vorige en het huidig bestuur voor het prachtig geleverde werd gedurende 120 jaar.
De Voorzitter dankte de leden voor hun aandacht en wenste hen nog
een aangename namiddag toe.
Na de hoofdschotel, werd overgegaan tot het uitreiken van de
medailles van Ex-Onderofficier aan de rechthebbende leden van onze
vereniging. Tenslotte werd onze Voorzitter ter Ere, de heer Andre
Baroen, in de bloemen gezet en gehuldigd zowel door de Federatie,
vertegenwoordigd door de Ondervoorzitter de heer John Verpoucke als
door de Voorzitter van de Ex-Onderofficieren Oostende voor zijn 18
jaar Voorzitterschap.
Wij wensen Andre en zijn echtgenote nog vele jaren te mogen
begroeten als lid van onze vereniging.
Onder leiding van de DJ werd er dan gedanst tot 19.00 uur waar het
einde was aangebroken en kon iedereen tevreden (hopelijk) huiswaarts
keren met de gedachte aan volgend jaar : 15 november 2008.
DANK AAN ALLEN VOOR UW AANWEZIGHEID.
E. COENYE
§§§§§§§§§§§§§§§§§
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2de deel.

In de vroege morgen 18 november 1951 eindigde de nachtrit in het
station van Zedelgem. Te voet naar het dorp. Ontvangen door dhr.
Burgemeester en de fanfare, bloemen werden gelegd aan het monument
der gesneuvelden. Dan naar de kazerne Kapitein J. Stevens (traject
station - kazerne 5 km).
Joseph Stevens was in
de eerste wereldoorlog
overste Belgische
munitiedepot bij Le
Havre, op 11 december
1915 ontplofte het
depot, 120 doden
waaronder Stevens J.
36 jaar.

Evolutie schoolnamen. In 1952 afgekort naar 2 SKG. Met de komst van
Zee- en Luchtmacht in 1955 - 2 SCOOK (Krijgsmacht) - in 1978 werd
het 2 SOO en in 1996 - 2 KSOO (Koninklijk).
In 1952 waren de ingangstesten in het "Klein Kasteeltje" in 1985 in
Neder-over-Heembeek. Nu is de eerste test. in Provinciehuis, tweede
test (Wetenschap) in school 2 KSOO en dan naar Neder-over-Heembeek.
Ouderdom wisselde van 16 jaar naar 15 jaar en 11 maanden, 14 jaar en
8,.maanden nu 15 jaar en 8 maanden. Maximum van 22 jaar naar 25
jaar. Aantal leerlingen in 1951 met 352 gevolg 2 barakken plaatsen.
In 1952 met 357 plaatsen Blok leerlingen 6. Laagste aantal 1996 met
14 per jaar In 1978 de eerste vrouwelijke leerlingen VKBOO (cupido
was binnen).
Na 1967 hoorde men geen "Dood met de kogel" meer bij tekenen
contract. Op gebied nieuwigheden waren de scholen lang achter, de
gevechtseenheden kregen voorrang. Zo was de helm US er in 1962, in
1980 geen BD’s meer. Kpl Charles de strijker had minder werk. De
leerlingen geen koper meer te kuisen, niets te verven (uitz.
gezicht!). Uitkloppen dekens invetten schoenen, uitpakking op bed
doofde uit.
In 1961 nieuwe blok H (ziekenzaal). Burgerdokter Claeys bleef er
prikken tot 1980, vervolgens dokter milicien en in 1992 een aktieve
dokter.
Door het A3 mochten de Offr wetenschap geven, in 1962 puntenkaart in
voege, in 1979 persoonlijke punten op schoolorders verboden. In 1976
A2 les enkel nog door licentiatenmiliciens. In 1993 burgerleraars.
In 2002 inspektie door Departement Onderwijs. Geestelijke opvoeding
door Aalmoezenier, Dominee en Opvoedingsofficier.
In 1953 eerste kapel in barak, 1966 in blok D en in 2003 rollend altaar in de feestzaal.

In december 1951 soldij afgeschaft, iedereen kreeg een wedde, na
trek eten en spaarboek bleef er nog 1429 fr. over. In 1969 werd
spaarboekje afgeschaft. Min 16 jaar is soldij 50 fr. In 1993 min
jaar 34.000 fr. In 1994 wie wetenschap volgt minder wedde 24.244

9 af18
fr.

Eet keerpunten, spreken
toegelaten, geen
verzameling meer, in 1972
self-service, schillen en
afwassen door miliciens
daarna aankoop geschilde
aardappelen. In 1981
nieuwe keuken en refter
blok K (plaats loods die
verhuisde naar Sijsele)
wordt "All Ranks". Einde
kantine 1975, leerlingen
's avonds in bars tot
1982 nieuwe blok N met
kantine (Club KBOO).
Alcohol verboden. Niet
meer roken in alle
blokken
Stamnummers in 1946 met S, miliciens met jaartal. Andere machten A
of N. in 1974 M. In 1974 R enkel landmacht nieuw personeel. In 1975
vrouwen hebben een getal boven de negentig duizend. Min 16 jaar
geboortedatum. In 1991 nieuw personeel met jaartal, geen onderscheid
meer tussen de machten en personeel.
Strafstudie werd "Pedagogische Maatregel" genoemd. Cachotten meestal
voor enkele uurtjes bezinning. In 1978 nieuwe blok A zonder
cachotten. Beloning met nieuwjaar of Pasen vervroegd Korporaal.
Later palmkenteken of verlengd WE vergunning.
Graden na l jaar Korporaal en 2 jaar Sergeant, in 1976 na l
trimester Korporaal, einde l jaar Sergeant, nu terug na l jaar
Korporaal, 2 jaar Sergeant.
Oude turnzaal blok H, houten vloer, touwladders, rekken enz
Wit onder lijfje, volumineuze KK turnbroek, gewitte pantoffels.
Kledij evolueerde het turnen van millimeter uitvoering naar
persoonlijke uitvoering. Alles in het teken van verleggen grenzen en
voorbereiding sporttesten. In 1953 opening sportplein. Allerhande
militaire en burger competities. Boksen afgeschaft. In 1982 nieuwe
blok N met turnzaal en fitnesslokaal in 1987.
Barakken 1952 in gebruik, in 1953 erin kapel, zandbak, leszaal
bewapening later bar BV's. In 1981 een barak naar de sportsectie in
Wuust-wezel en in 2003 de tweede voor brandhout.
Het kazernegroen zal groeien en bloeien. In 1953 bloementerras voor
de vlaggemast,in 1954 vijvers en heuvels, hagen en bomen. De witte
lintjes hadden koerdienst, ze leerden niets meer op de grond te
werpen. Op gebied van dierenkweek had men vogelkooien fazanten. In
1957 eerste mascotte "Mustang I" ( overleden ). In 1958 "Mustang II
" erekorporaal ( in 1968 verkocht). In 1970 "Mustang III " (in 1977
verkocht).
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Heist februari 1953
Doopplechtigheid april 1958.
Toilettenverhaal : 1951 zes onverwarmde hurktoiletten en urinoirs, dit
voor 352 leerlingen.In 1953 Blok G : 4 zitnachttoiletten blokje I met
verwarming 12 hurktoiletten + urinoirs en worden in 1966 zitmodellen.
Nu zijn er in alle blokken toiletten maar niet in C.
Na veel poetsen en strijken, na inspektie, wacht op als Postcommandant, Korporaal of schildwacht. Twee uur opletten, 10 m. links en
rechts marcheren, geen rust ter plaats, 's nachts eenzaam . Later 's
nachts in de kazerne rondgaan Dan BV 's bij dag en s nachts
leerlingen. Nu vaste, personeelsploeg.

Meermaals erehaag vormen voor ZKH De Koning. Bezoek van de school
1986 ZKH Koning Bouwdewijn, in 1990 ZKH Prins Filip (in
Lombardsijde) en in 2000 ZKH Prinses Astrid.

-11Deelname kandidaat officier na 3 jaar dienst vanaf 1963 na het 1ste
schooljaar. Hulp aan de bevolking in 1953 watersnood te Heist zakjes
met zand vullen, in 1974 aardappelen rooien, 1976 dijkbreuk te Ruisbroek, matten en korven maken.
Orde handhaving : op codewoord vlug verzamelen, oefenen voor
betogingen of te bewaken plaatsen. In 1961 bewaken spoorlijn Diegem,
Zaventem en Kortenberg.
Koude oorlog enkele kaderleden voor 3 weken opgeroepen voor reserveeenheden te bemannen, kwamen terug en bleven de kentekens van die
eenheid dragen.
De witte lintjes vertrokken op het einde blijmoedig uit hun
schoolhel en toch kwamen er volwassener en ontnuchterd terug als
persoonslid Offr 16 (twee als schoolcommandant) en O/Offrn 74.
Prijs MVL, gestart in 1955, eerste leerling kreeg uit de handen van
de Minister een getuigschrift en een uurwerk. In 1970 werden de
voorwaarden verhoogd tot 75 % waardoor er jaren geen prijs was. In
1979 eerste en enige vrouwelijke laureate !
In 1959 werd het eerste koor opgericht (elk jaar opnieuw beginnen).
In 1962 eerste plaats "Zingende soldaten". In 1964 lied van de
school en grammofoonplaat. Treden op in menige stad, radio en mars.
In 1988 werd de "Mars van de school" gecomponeerd. Soms was er een
orkestje "Steveteam". Dan doofde het langzaam uit.

Koor mei 1963.
Kapitein BORIS.

De oudste vaderlandslievende
vereniging van Oostende is de
Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren
van
de
Krijgsmacht. De plaatselijke
afdeling is ruim 120 jaar oud.
maar blijft toch springlevend.
Dat blijkt uit een gesprek met
voorzitter Eddy Coenye.
"Onze vereniging telt vandaag
immers 188 actieve leden, de
echtgenotes niet meegerekend",
zo verduidelijkt hij. "We hebben
regelmatig
allerlei
vormende
activiteiten voor onze leden, naast
de jaarlijkse daguitstap, het
banket,
de
.
statutaire;
vergadering, tombola, enz. Onze
maandelijkse bijeenkomsten, met
uitzondering van juni, juli en
augustus,; hebben plaats in het
Koninginnehof Ons bestuur komt
samen in het ontmoetingscentrum
De Boeie."

In 1885 gesticht

Het vaandel

De
Vereniging
Ex;van
Onderofficieren
van
de
:
Krijgsmacht werd op 29 september
1885 gesticht. Eén jaar later nam
koning Leopold II de federatie
:
onder zijn bescherming en kreeg
de organisatie al; de toelating om
de titel van "koninklijk" te dragen.
De afdeling Oostende werd
opgericht óp 1 november 1887.

Het eerste vaandel werd in 1888
door de vertegenwoordiger van de
vorst overhandigd. AF in 1892
diende een nieuw exemplaar
aangekocht. Het kostte toen 15,0
Belgische fr. en is nog steeds in
1
het, bezit van de vereniging

Het doei van de vereniging? Eddy
Coenye: "Net zoals andere,
gelijkaardige organisaties, was en
blijft het de bedoeling om :de
banden van de broederlijkheid en
eendracht
onder
de
wapenbroeders te bevorderen.
Ook staan wij in voor onderling
hulpbetoon."
De
vereniging
vergaderde,
gedurende-al
die
decennia, op verschillende
plaatsen in Oostende.

Precies honderd jaar geleden werd
de:! afdeling door de latere koning
Albert l op de Oostendse zeedijk
geschouwd:
Nieuwe
leden,
exonderofficieren
van
de
Belgische Krijgsmacht (alle
machten), zijn steeds welkom.
Ze kunnen zich wenden tot het
secretariaat: Gilbert Dewulf,
Slachtersstraat
2/b4
te
Oostende. Tel. 059 50 78 48.
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Dagreis naar... Op Dinsdag 16 sept 2008
Opstapplaatsen-Nr l Oostende visserijschool j.Bauwens
NR 2 Brugge

E40 afrit Loppem.

Dagindeling.::
0750 Vertrek aan opstapplaats NR l
0810 Vertrek aan opstapplaats NR 2
1000 Rondrit met gids te Rijsel Grands palais —Le Palais des Beaux Arts - La porte
de Paris l'Hotel de Ville Palais Rameaux - Champ de mars Enz..
Wandeling oud Rijsel o.m. Place Rihour , Place Generale de Gaulle-La vielle
Bourse De kathedraal Notre dame-Enz...
1200 Vrij middagmaal: elk naar keus, zal ter plaatse voor restaurants gezorgd
worden.
1400 Start kennismaking nieuw Rijsel o.m.Lille Europe tvg en metro Pare matisse
Eura Lille winkel en zakencentrum.
1530 Einde bezoek : vrije tijd voorzien om iets te drinken ofte winkelen
1700 Vertrek aan Lille Europe : richting Brugge -Oostende
Deelname in de kosten : 20,00 euro Inbegrepen: Autobus -drinkgeld chauffeur—gids
Uiterste datum van inschrijving ... 11 sept 2008 ......................................... of tot volledige bezetting
Van de bus

Aantal plaatsen 50
De betaling moet op de rekening van de penningmeester toekomen uiterlijk op
11 sept.2008....................................... ,de datum van de storting is het enige beslissende criteria bij
overboeking, inschrijving en betaling bij de penningmeester.
MR KIMPE PIERRE.
J.PEURQUAETSTRAAT 18
inschrijving is slechts geldig na storting

8400 OOSTENDE Reknr 000-0146912-54

-14WEES LIEF VOOR JE RUG !
Uit OKRA september 2007
Rugletsels komen alsmaar vaker voor. Rugpijn staan boven aan het
klachtenlijstje van vele 50-plussers. Met een handsvol tips voorkom je heel wat problemen.
Onze wervelkolom is een S-vormige keten van 24 beweegbare wervels
die op elkaar gestapeld zijn. Onderaan krijgen ze ondersteuning van
het heiligbeen en bovenaan "dragen" zij het hoofd. De krommingen in
de ketting zorgen voor het evenwicht en fungeren als schokdemper.
Tussen de wervels bevindt zich een discus of tussenwervelschijf die
ervoor zorgt dat de wervels ten opzichte van elkaar voor en
achterwaarts kunnen bewegen. De discus doet dienst als schokdemper.
In het midden bevat deze discus een geleiachtige massa. Aan de
buitenkant zitten kraakbenige ringen die achteraan het zwakst zijn.
De discus belet dat de wervels over elkaar schuren en helpt je te
bewegen. De gelei kan je vergelijken met een ballonnetje dat samengeperst wordt. Het komt er op aan de druk zo veel mogelijk gelijkmatig te verdelen. Maak je een bolle rug, dan komt er achteraan meer
druk, net daar waar de kraakbeenringen het zwakst zijn.
WAT KAN ER ZOAL FOUT GAAN ?
Bij lumbago, wat mensen ook wel verschot of spit noemen, doorboort
de vloeibare discuskern plots een ring. De pijn voel je soms pas de
volgende dag. Je kan ook minder pijn hebben zolang je in beweging
blijft. Bij herhaaldelijk doorboren van de ringen spannen de
houdingspieren rond de wervel zich te sterk aan, wat eindigt in een
soort kramptoestand. Dit is lumbagie.
Als de geleiachtige massa op de zenuw drukt en zo de
uitstralingspijn veroorzaakt, spreken de dokters van ischias.
Afhankelijk van de plaats waar de zenuw in de rug druk krijgt, voel
je pijn op de voor, zij of achterkant van been of arm.
Een hernia is een doorboring van de laatste buitenste kraakbeenring
waarbij rechtstreekse druk van de geleiachtige massa op de zenuw
ontstaat.
Als gevolg van het verouderingsproces wordt de discus minder veerkrachtig. Hierdoor gaan de wervelgewrichten sterk tegen elkaar aanduwen en verslijten. De slijtage heet artrose.
PROBLEMEN VERMIJDEN.
Zitten is altijd belastend voor je rug. Let op je zithouding. Ga
rechtop zitten en kantel het bekken lichtjes naar voor zodat je op
je zitbeenknobbels zit. Spreid de benen lichtjes en trek de
schouders naar achter.
Gebruik eventueel een zitbal. Die dwingt je tot een perfecte zit.
Let erop dat hij groot genoeg is zodat je in een 'open' hoek zit,
d.w.z. dat de hoek tussen je romp en je benen groter is dan 90°.
Streek bij bureauwerk om; de 20min even de benen : ga een kopje
nemen, een glas water halen....
Op een stoel schuif je je zitvlak zover mogelijk naar achter. Je
behoudt de natuurlijke S kromming door een kussentje achter je
lenden te plaatsen.
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STAAN.

Staan belast de wervelkolom minder dan zitten. Sta altijd met een
rechte rug waarbij je één been een klein beetje naar voor zet en de
voet lichtjes naar buiten draait. Tracht een deel van je gewicht op
het voorste been te plaatsen en trek de schouders naar achter.
Probeer, als je staat, één voet op een voetbankje te plaatsen.
LIGGEN.
Als je ligt kan je rug zich het best ontspannen. De discussen
worden minder belast en de gewrichten worden niet samengedrukt
Rol bij het opstaan eerst op je zijkant en kom dan recht met een
holle rug. Hol beter iets te veel dan iets te weinig uit.
De ideale matras bestaat niet. Niet te hard en niet te zacht is
meestal de beste oplossing.
Ga na een zware inspanning even liggen met een kussentje of op een
opgerolde handdoek onder de lenden en laat de schouders tegen de
grond rusten .
TIPS BIJ DAGELIJKSE TAKEN.
Vegen of stofzuigen : verplaats je gewicht telkens afwisselend naar
het voorste en achterste been. Neem de steel bovenaan vast
Tuinarbeid : gebruik een kniekussentje en ga op een knie zitten .
Tillen en heffen van een bak : ga over de bak heen en buig door je
knieën. De rug blijft uitgehold
Ramen poetsen: gebruik steeds een trapje. Omhoog kijken is heel
slecht voor je nek
Computerwerk: gebruik een bureaustoel met een goede rugsteun en zet
het scherm voor jou op ooghoogte. Ga niet vooraan op de stoel
Strijken : gebruik een omgekeerd bak als voetsteun voor één been.
Autorijden : plaats een kussentje in de rugholte zodat je niet
onderuit zakt. Bij het uitstappen beide benen samen verplaatsen.
ALGEMENE TIPS.
Zorg voor een goede algemene conditie. Ga geregeld zwemmen. Het
ontlast de rug. Rugslag is aan te raden.
Oefeningen mogen geen pijn veroorzaken.
Beweeg dagelijks ongeveer 30 miniuten. Bij goed doorstappen
(slenteren kan leiden tot rugpijn, fietsen, de trap nemen…
Behoud op elk moment zoveel mogelijk de natuurlijke krommingen zodat
de druk op de discus gelijkmatig verdeeld blijft.
Leer je rug stabiliseren : ga altijd over van zit in staande houding
met uitgeholde rug.
Gebruik je beenspieren om je rug te sparen.
Dames, pas op voor schoenen met (te) hoge hakken. Die doen de druk
op de rug onnodig toenemen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
IN MEMORIUM
Dhr. Cyriel FAICT, confrater en lid van onze Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren.
Hij was Adjudant bij de Lansmacht b.d. Geboren te Oostende op 26
augustus 1931 en overleden op 15 januari 2008 te Oostende. De
Uitvaart plechtigheid greep plaats op 23 januari 2008 in St Annakerk
te Stene.
Nogmaals, in naam van onze vereniging onze innige deelneming aan de
echtgenote en familieleden.
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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 ExOnderofficieren 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
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27
VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
DEWULF Gilbcrt
Slachtersstraat 2, bus 4
VERPOUCKE Albert-John
Nieuwpoortsesteenweg 571/B3-2

©059/51.30.41
8400 Oostende
©059/32.32.07 8400
Oostende
©059/50.78.48 8400
Oostende
©059/50.35.47 8400
Oostende

V o or zitt er

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
POSSENIER Gilbert
Paul Orbanpromenade 4 bus 0003

©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
8620 Nieuwpoort

Vaandeldrager
E-MAILe.dewulf@skynet.be
Penningmeester
E-MAIL: pierre, kimpe@telenet.be
Bestuurslid

Ondervoorzitter
Secretaris
Ceremoniemeester
Feestleider

Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
/Webmaster
/Webmaster
g.possenier@belgacom.net

