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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KONINGSDAG.
Wij vieren jaarlijks Koningsdag. Ziehier dan een chronologie over de
betekenis van deze dag en zijn geschiedenis ervan.

Het is de dag om eens speciaal onze gevoelens en respekt voor onze
Vorst uit te drukken en na te denken over de rol die de Koning speelt
in ons nationaal gebeuren en tenslotte hij is ook de opperbevelhebber
van ons leger.
Nu houden we "Koningsdag" op 15 november, maar in het verleden werden
datum en benaming aangepast.
De eerste vermelding ziet men in 1866 toen besliste de Koning Leopold
II, dat zijn "Feest van de Koning" gevierd zou worden op 15 november.
Niet toevallig zijn kalendernaamdag "Sint Leopold".
Koning Albert I verplaatste deze dag, in 1910, naar zijn naamdag "Sint
Albert" op 26 november. In 1912 overleed echter op 26 november, zijn
moeder Gravin van Vlaanderen Maria prinses van Hohenzollern. Ontroerd
verplaatste hij zijn feestdag vanaf 1913 terug op 15 november.
Na de eerste wereldoorlog met de viering "Wapenstilstand" op 11 november en de nabijheid van deze voor de Koning op 15 november,
verplaatste men deze laatste naar 27 november. De kerkelijke overheid
zorgde ervoor dat de naamdag Sint Albert verschoof van 26 naar 27
november.
In 1934 met Koning Leopold III sprak men over "Patroonfeest van Zijne
Majesteit de Koning" en werd deze gebracht op 15 november (Sint
Leopold"
Gedurende het regentschap van Prins Karel, na de tweede wereldoorlog,
werd de benaming "Feest van de Dynastie". De datum van 15 november
bleef.
In 1952 besliste Koning Bouwdewijn ook de datum te behouden maar de
benaming te veranderen in "Koningsdag". Wat nu nog altijd in voege is.
BRON "CENTRUM HISTORICHE DOCUMENTATIE LEGER".
Leon CLAEYS.
§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§
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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 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
- Donderdag 11 december 2008.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Bingo
- koffietafel en tombola
- Donderdag 15 januari 2009.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie met snacks
dans
animatie
- speciale 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 bingo-spel.
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 :
2008 : 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.
2009 : 05 januari - 26 januari - 16 februari - 09 maart - 30
maart - 18
mei - 08 juni - 29 juni - 20 juli - 10
augustus -31 augustus - 21 september -12 oktober - 09
november - 30 november - 12 december
3. Planning 2008 - 2009.
l. Ledenvergaderingen
2008 : 11 september - 09 oktober - 13 november -11 december.
2009 : 15 januari - 12 februari - 12 maart - 09 april - 14 mei
10 september - 08 oktober - 12 november - 10 december

2. Bestuursvergaderingen :
2008 : 03 september - 01 oktober - 05 november – 03 december.
2009 : 07 januari - 04 februari - 04 maart - 01 april - 06 mei
03 juni - 02 september - 07 oktober - 04 november -02 december
4. Koningsdag :
2008 : zaterdag 15 november.
2009 : zaterdag 14 november.
5. Dagreis :
2008 : dinsdag 16 september
2009 : Datum later te bepalen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

- 4 LEDENVERGADERING VAN 13 MAART 2008.
Voor deze ledenvergadering waren slechts 66 leden komen opdagen
ondanks dat dit een statutaire vergadering was.
De voorzitter verwelkomt iedereen en vraagt één minuut stilte
voor de overleden leden.
Vandaag was er een spreekbeurt voorzien door het MKD of beter gezegd het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Er waren
daarvoor twee sprekers komen opdagen namelijk Mevr. Ir. Tina
Mertens en de heer Ir. Stefaan Gysens. Ze werden dan ook
voorgesteld zoals gewoonlijk door onze feestleider John Verpoucke.
Mevrouw Mertens sprak over de beveiliging van de bevolking en het
patrimonium tegen het geweld van de zee, de stormvloeden en de overstromingen. Bovendien draagt de cel Vlaamse Hydrografie bij tot een
vlotte en veilige scheepvaart van en naar de kusthavens en de Westerschelde. Uitgangspunt voor wat de kustverdediging betreft is dat de
verdediging tegen overstromingen prioritair is.
Het beheer van de zeewering is vooral het opvolgen van de evolutie van
de stranden en de zeewerende duinen. Bij deze aanpak van de zeewering
wordt du rekening gehouden met de verwachte gevolgen van de
klimaatverandering, nl. een versnelde stijging van de zeespiegel en
meer frequente en hevige stormen. Er wordt daarom gekozen voor de zogenaamde zachte kustverdedigingsmaatregelen waarvan de aanvoer van
zand naar de stranden de voornaamste is. Afhankelijk van de aan te
voeren hoeveelheden zand kan die aanvoer met vrachtwagens of door een
zandsuppletie (opspuiting) gebeuren. Nieuwe zeedijken worden al lang
niet meer gebouwd.
Inzake kustzonebeheer zijn 3 grote projecten lopende : het geïntegreerd kustveiligheidsplan, het OW (Openbare werken) plan en de maritieme toegang tot Oostende.
De heer Gysens vervolgde dan deze spreekbeurt met het plan voor de
kustverdediging of zeewering en de maritieme toegankelijkheid van
Oostende .
In Oostende staat voorop dat de stad beschermd moet worden tegen
een 1.000-jarige storm. Elke winter bestaat de kans dat deze storm
zich voordoet en indien men stelt dat een Oostendenaar gemiddeld 75
jaar oud wordt, heeft deze persoon ongeveer een kans op 13 om dit
in zijn leven mee te maken.
Gevolg hiervan is dat men begonnen is met een noodstand die later zal
vervangen worden door een groeistrand. Er werd dan ook een bij_ komend
projectonderdeel aangenomen waarbij de Albert-I-promenade wordt
gerenoveerd en ook de aanleg van een ondergrondse parkeergarage in de
dijk.
Er worden ook twee nieuwe havendammen voorzien met een diepere
vaargeul die toelaten grotere schepen te kunnen ontvangen. Al deze
werken werden aangevat in mei 2007 maar het einde ervan is nog niet in
zicht. Dit was dan ook het einde van deze boeiende spreekbeurt en a
het in ontvangst nemen van het gebruikelijk geschenk namen de twee
sprekers dan ook afscheid van ons met een warm applaus.
Nu was het hoogste tijd voor onze statutaire vergadering. De
secretaris nam het woord om een verkorte versie van het jaarverslag
voor te lezen, onze penningmeester gaf dan een overzicht van de
financiële toestand van het jaar 2007.
Daar er geen tegenkandidaturen waren voor de herkiezing van een
gedeelte van de bestuursploeg werden dhr. E. Dewulf, P. Pauwels en M.
Lason bij handopsteking opnieuw verkozen als bestuurslid.
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De tijd was aangebroken voor de koffiepauze maar vooraf werden er wel
nog enkele korte mededelingen gegeven. Intussen werden dan ook de
tombolabiljetten aan de man gebracht.
De tombola verliep zoals gebruikelijk zeer goed en tegen 17.00 uur kon
iedereen tevreden (dat veronderstellen we toch) huiswaarts keren en
tot de volgende vergadering.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
LEDENVERGADERING VAN 10 APRIL 2008.
Met 72 leden waren we aanwezig voor deze vergadering. De voorzitter
zoals gewoonlijk opent de vergadering en vroeg dan ook één minuut
stilte voor de overleden leden.
Onze feestleider stelde dan de spreker van de dag voor namelijk dhr.
Patrick Helsmoortel, politiecommissaris van de Scheepvaart-politie te
Nieuwpoort. Hij zou ons uitleggen de taken van de Scheep-vaartpolitie
en hun funktie in het Politiekorps.
De scheepvaartpolitie anno 2008 maakt deel uit van de Belgische
federale politie. Zij situeert zich onder de "Politie op de communicatiewegen" samen met de spoorwegpolitie, de luchtvaartpolitie en het
veiligheidsdetachement te Zaventem.
Een politiedienst in de Belgische havens en op het water is geen nieuw
concept. Al in 1830 was er sprake van waterschouten en zeevaartpolitie
.
In 1999 echter werd door de toenmalige regering beslist om de drie
kleinere politiediensten (spoorweg, luchtvaart en zeevaartpolitie) die
onder het Ministerie van Verkeerswezen vielen te integreren in de
Rijkswacht. In 2002 werd de politiehervorming doorgevoerd en werd de
Scheepvaartpolitie, zoals zij herdoopt werd, een deel van de Federale
politie met bevoegdheid over het hele grondgebied. De meer dan 400
politie mensen hebben asl opdracht de grenscontrole in de Belgische
haven, handhaving openbare orde op en rond het water en het doen
naleven van alle reglementering op en rond de territoriale zee en
binnen wateren.
Zij beschikt hierover over rollend en varend materieel en krijgt
ondersteuning van haar technisch team.
De Scheepvaartpolitie, vandaag de dag, is een gespecialiseerde
politiedienst die, dankzij de moderne middelen waarover zij beschikt;
efficiënt kan optreden.
Na deze mooie uitleg vergezeld meet mooie beelden kreeg dhr
Helsmoortel dan ook een verdiend applaus en het gebruikelijk geschenk.
Na enkele korte mededelingen door de voorzitter was het tijd voor een
kleine pauze waarbij dan ook intussen de tombolabiljetten werden
verkocht.
Eens de tombola voorbij was het weer tijd om huiswaarts te keren.
Einde van deze vergadering was rond 17.00 uur en zo was iedereen nog
op tijd en stond terug thuis.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

- 6 KONINGSDAG : 15 NOVEMBER 2008.

Wij vieren Koningsdag op 15 november 2008. Zo zetten de ExOnderofficieren van Oostende hun 122- 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
- Duo van zalm en kabeljauw met een duo van
sausjes
- Varkenshaasje in korstgebak met groentenkransje
en kruidensaus
- Sabayon met vanilleijs en fruit
- 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 35 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 2008.
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 toe onder vrienden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
Rechthebbende voor het ereteken :DESCHEEMAECKER Hugo
CORNEILLIE José
CHANTERIE Noel
VERHELLE Arseen
STANSSENS Hugo
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§

-7-

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
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(periode ZEDELGEM)

3de deel

Ontspanning
: in januari 1952 eerste film in de feestzaal,
welfare, en shows, toneel zang. Er was een infozaal, bibliotheek en
een hobby club .
Uitgang te voet of per fiets naar het dorp, garnizoensgrens was op
25km gebracht en later tot gans België. In 1953 eerste burgerbus
voor in vergunning te gaan Eens de persoonlijke auto er was werd
meer Brugge bezocht. WE vergunning werd wekelijks. In 1960 werd de 5
dagen werkweek van toepassing.
Stortbaden blok F lx per week en gechronmetreerd. Dan 2 avonden
vrij, vervolgens elke avond. Nu heeft elke blok stortbaden (niet C
en D). Persoon die schijnbaar menig amoureuze kansen wegknipte was
eerst een kapper milicien, in 1953 een BV en in 1971 een burger (één
voormiddag per week). In 1972 een milicien en in 1995 geen kapper
meer, thuis laten doen of zelf doen.
Onderhoud : onderhoud wapen
werd aangeleerd met veel OPNIEUW. Een cocktail van karakters moest samen werken.
Zeepwater stroomde elke dag.
Kast en bed was millimeter
werk. Stoog gevaarlijke
tegenstrever Dekens
uitkloppen. Houten tafels en
banken afschuren. Schoenen
moesten schitteren. Verlossing
kwam er door de een centrale
verwarming, burgerkuis door
firma (waszalen).
Elk jaar had men meerdere culturele busreizen, soms een
militaire lucht of zeereisje.
Contacten met buitenlandse
scholen in 1986 Portugal (kader bezoek), in 1995 Spanje
(leerlingen er op oefening) ,
in 1998 Nederland (kader cursus).
Bal eindeschooljaar met ouders
in 1971 in Bouwdewijnpark (Bal
witte lintjes), in 1998 in
Zedelgem daarna geen meer. In
2007 afscheidsbal in het
Bouwdewijnpark .
Taktiek : de weg was lang en
hard, kurk, stuk juttezak,
BKSVSA ???, kleine span, spokengang, naar waar, langs waar enz. dit alles in de Depot,
Lombardsijde, Oelegem, Kemmelberg, Wenduine, Ursel en Leopoldsburg .
Drill : de kap met de hiel, voetslag, slag op wapen was nooit hard
genoeg, het bevel te zacht. In 1957 arm op gordelhoogte, dij op 45
graden. Veel bewegingen werden afgeschaft. In 1989 nieuw wapen is
zeer klein, in rust ter plaats is het wapen voor het lichaam in de
armen. Soms was er fantasiedrill.

- 9 Schieten : talloze malen herhalen met drilpatronen "Laden, vuurbevel, ontladen". Dan eerste schot (verkorte schietstand in de
kazerne). Scherpmunitie in Lombardsijde later Steenbrugge. Alles
werd dan afgewerkt op de kampen.
Marcheren : het
was gaan en nog
eens gaan met
lopen of zingen
met het krijgen
van meer
militaire
voeruigen werd
dit alles minder.
Deelname aan
menige
burgermars. In
1983 eerste Mars
van de Ijzer.
Deelname in
Blankenberge,
Knokke en vele
andere.
Mars van de Ijzer
1990

Andere machten : in dienst droegen ze KK kledij. Uitgang in hun kleur.
In 1957 Belgische matrozenpet. In 1957 eerste onderrichter luchtmacht,
in 1982 marine onderrichter en in 1974 werd de Medische Dienst autonoom
Museum of traditiezaal in Blok G tot 1976 terug opgericht in 1992 in Blok C.
Kentekens : kraagspiegel rood, in 1973 zwart en 1998 de pins.
Op epaulet kroontje, in 1981 schoolkenteken met er onder 2.
In 1980 embleem eenheid promotiepeter en in 1977 eigen vlag "Pupillen Aalst .
Wedstrijden : op kamp tussen de scholen. Beste onderrichter Div.
Mooiste militair Provincie. Beker Comd Div. Scholen. Mooiste kamer in de
School.
Ere Kpl : Gouverneur West Vlaanderen Burgemeester Zedelgem, Mustang II,
meerdere personen die
zich ingezet hebben voor
de School (soms ook ere
KBOO genoemd.
100 jarige
Op de foto
lOO jarige
Willem met

in Zedelgem.
zittend :
Ere Kpl Piet
oorkonde.

Rechts Schoolcomd. Vanden
Berge en tweed van links
dhr Burgmeester Lievens.
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Staande van links naar rechts :
STELLEMANS C. - LAEREMANS A. - LAIR L. - Sgt Res. VAN COUILLE R
MESDAG L. - WOUTERS F.
Geknield :
BEYTS A. - SPIJNS R. - MEYERS M. - DESMET L. - D'HONDT J.
BEZOEK VAN ZIJN ZKH PRINS FILIP IN 1990.

-11Vervoer : veel fietsen en weinig auto's, nu veel auto’s en weinig
fietsen. De KK militaire fiets werd vrouwenmodel. Naar het werk
komen (+ 6km) met de fiets was er een geldelijke vergoeding voorzien
Kampen : vroeger met de
trein en verder alles te
voet, logeren in tenten.
In 1954 blokjes "Ruiterkamp". In 1988 nieuwe
blokken. Middageten in de
natuur. Zondag uitstap
naar Zivermeer Mol,
koolmijnen in Beringen
enz. Autokantines school
of CMC. Traangaskamer,
zwemmen met drijfpakken,
CRAC tank rijdt over je,
molotovcocktail werpen,
vuurdoop, vuur en beweging
granaten werpen,
nachtoefeningen. Later met
voertuigen meermaals per
jaar naar Leopoldsburg.
Afwisselend Langland, Elsenborn, Vogelsang, Wannerheide Spich
Marches les Dames, Givet (Fr lx), in 2004 Marokko met KSM en
Tsjechië (lx). In de kampsmidse. . . . der beproeving werd het
uithoudingsvermogen en karakter nog meer gestaald.
Plechtigheden : regelmatig erehaag vormen - Te Deum. Erewacht aan
menig monument. In 1970 eerste deelname aan défilé 21 juli te
Brussel.
Eed : de BOO ' s legde de
eed af met geleend embleem.
In 1965 nu ook tot en met
Sergeant (Act, TG). In 1976
ook voor Kand. O/Offrn,
tijdelijk en Res. De school
had wel een kentekenvaandel
maar geen officieel
embleem. Het kreeg de vlag
van de gewezen "Pupillen
Aalst". De leerlingen Sgt
legden de eed af met
gestrekte hand.
Eedaflegging op 18/04/1987.
Leon CLAEYS
Vierde en laatste deel in
de volgende KLAROEN;

ZADEN EEUWIG
BEWAARD
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SPITSBERGEN (Noorwegen) - Deze week is een unieke
zaadopslagfaciliteit geopend op Spitsbergen (Noorwegen). Doel van de
faciliteit, waaraan het Centrum voor Genetische bronnen Nederland
(CGN) inmiddels 18.000 verschillende soorten zaden heeft
bijgedragen, is bescherming bieden tegen een verlies aan diversiteit
van gewassen wereldwijd.
De Svalbard Global Seed Vault; zoals de officiële naam luidt, maar
inmiddels ook De Ark van Noach wordt genoemd, biedt volgens CGNdirecteur Bert Visser voor één van de belangrijkste hulpbronnen op
aarde bescherming zonder enkel risico. " Spitsbergen heeft een heel
koud klimaat en kent permafrost condities. Daarom is het een
uitstekende opslagplaats voor zaad. De faciliteit bevindt zich diep
in de berg, op 120 meter, om ervoor te zorgen dat het materiaal
altijd bevroren blijft. Ook als de stroom uitvalt of als de
wereldtemperatuur omhoog gaar als gevolg van de klimaatsverandering
".
De bunker is zwaar beveiligd. Niet alle deuren kunnen met alle sleutels worden geopend en dozen met zaden worden nauwkeurig onderzocht
met scanapparatuur voor ze naar binnen mogen.
200 JAAR.
Zelfs als de meest dramatische scenario's van opwarming van de aarde
waarheid worden, kunnen de bunkers gedurende 200 jaar natuurlijk bevroren blijven.
Het gebied wordt bovendien relatief ongevoelig beschouwd voor
natuurrampen als aardbevingen. Overigens heeft zich een week geleden
de zwaarste aardbeving van Noorwegen voorgedaan nabij Spitsbergen
met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter. Er is echter geen
schade gemeld .
FINANCIËLE STEUN.
Het oprichten van een bunker voor de opslag van zaad is een idee van
de Noorse overheid, die er maar liefst 6 miljoen euro voor over had
om de plannen uit te voeren. Het Noorse ministerie van Landbouw en
Voedsel beheert de faciliteit als bijdrage aan de wereldgemeenschap.
Ontwikkelingslanden worden financieel ondersteund om zaden aan te
kunnen leveren .
Wereldwijd zijn er zo'n 1400 genenbanken met in totaal 6,5 miljoen
monsters. Binnen soorten is een grote diversiteit. Zo zijn er
volgens deskundigen 200.000 verschillende soorten tarwe en 30.000
soorten graan.
Mocht een genenbank om wat voor reden dan ook verloren gaan, is in
principe geen man overboord omdat binnenkort van alle soorten een
duplicaat op Spitsbergen is opgeslagen.
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-14Bert Visser noemt het een uniek
projekt: " Op dit moment zijn er bijna
300.000 verschillende soorten zaden
gearriveerd. De faciliteit kan 4,5
miljoen zaadmonsters herbergen. Elk
monster omvat gemiddeld 500 zaden.
Uiteindelijk kunnen dus 2,25 miljoen
zaden een plekje vinden. De totale
Nederlandse variëteit is 25.000
verschillende soorten, waarvan er nu
reeds 18.000 op Spitsbergen zijn aangekomen .
EEUWEN.
De zaden worden opgeslagen bij een
temperatuur van min 18 graden Celsius.
Bij een dergelijke temperatuur kunnen
de meeste zaden minimaal enkele tientallen jaren goed worden
bewaard. Andere soorten zelfs eeuwen.
De landen en genenbanken die de zaden hebben gestuurd, blijven eigenaar van het materiaal. Mocht zich een catastrofe voordoen, al dan
niet veroorzaakt door de mens waardoor een voedselcrisis ontstaat,
kan een beroep worden gedaan op 's werelds grootste zadenbank.
Overigens wordt in 25.000 zaadsoorten
Nederland geen enkel risico genomen en worden de ook ergens anders
in Europa opgeslagen.
Uit de Telegraaf
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
IN MEMORIAM.
Dhr. Marcel RAU, confrater en lid van onze Koninklijke Maatschappij
vanEx-Onderofficieren.
Hij was Adjudant-Chef bij de Landmacht b.d. Geboren te Preston op
15 maart 19^5 en overleden op 14 mei 2008 te Oostende.
De afscheidsplechtigheid greep plaats op 22 mei 2008 in het Uitvaart
centrum te Oostende. Talrijke bestuursleden en leden hebben deze
plechtigheid bijgewoond.
Nogmaals, in naam van onze vereniging onze innige deelneming aan de
echtgenote en familieleden.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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VOOR EN NA
HET HUWELIJK
Een van de mooiste hebbedingetjes in onze taal is het palindroom. U
weet wel : een woord dat je ook omgekeerd kunt lezen zonder dat de
betekenis verandert.
Een paar weken geleden kreeg ik bij toeval een onbekende variant in
handen waarvoor (bij mijn weten) nog geen benaming bestaat. Ik noem
het een "keerverhaal" .
Graag laat ik U een paar minuten alleen met het onderstaand verhaal,
dat "Voor en, na het huwelijk" heet. Zie maar wat het met U doet :
Vóór het huwelijk :
Zij Doei !
Hij Ha, eindelijk ik heb zolang gewacht.
Zij Wil je dat ik wegga ?
Hij Nee. Ik durf er niet eens aan te denken
Zij Hou je Van me ?
Hij Natuurlijk. Heel veel !
Zij Heb je me ooit bedrogen ?
Hij Nee. Waarom vraag je dat ?
Zij Wil je me kussen ?
Hij Elke keer als ik de kans krijg !
Zij Zul je me ooit slaan ?
Hij Ben je gek ? Zo iemand ben ik niet.
Zij Kan ik je vertrouwen ?
Hij Ja.
Zij Schat !
Na het huwelijk .....
Lees simpelweg de tekst van onder naar boven !!!!!!!

Redactie Wetenschap De
Telegraaf
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§
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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 e r

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

