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Voorwoord door de Voorzitter

Beste vrienden

Het jaar 2008 loopt op zijn einde, een jaar om snel te vergeten, met de moeilijkheden
omtrent het vormen van een regering, de economische teruggang en de crisis in de
bankwereld om er slechts enkele te noemen.
Een nieuw jaar staat voor de deur, en wat dit zal brengen weet niemand. Maar als goede
(gewezen ) militairen weten we ons snel en vooral positief op te stellen tegenover
tegenslagen, wij zijn allen intussen wat ouder geworden , maar ook wijzer.
Wat we moeten onthouden is vooral het positieve, en één daarvan is onze Koninklijke
Maatschappij, die doet het nog steeds goed. Daarvoor mijn dank aan alle bestuursleden,
leden, sympathisanten en adverteerders, die door hun steun in het voorbije jaar hebben
mee geholpen aan de blijvende groei en bloei van onze vereniging, waar broederlijkheid,
samenhorigheid en vooral respect voor elkaar geen ijdele woorden zijn.
Sta mij daarom toe, als gelukkige voorzitter in naam van ons bestuur U en Uw familie
een zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar 2009, vol vreugde , liefde en vooral een
GOEDE GEZONDHEID toe te wensen.

Eddy Coenye
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Activiteiten in het jaar 2009 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 vergadering te komen laat dat weten
aan een der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te zorgen.
Donderdag 15 januari 2009.
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie
speciale tombola

Donderdag 12 februari 2009.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- spreekbeurt door Belgian Aerospace / Flemisch Aerospace Group
onderwerp in verband met de ruimtevaart
- koffietafel en tombola
Donderdag 12 maart 2009.
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
Statutaire vergadering
koffietafel en tombola

Donderdag 09 april 2009
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
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 € per persoon. De drank is 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: Andre BAROEN, men dient hem vooraf te
verwittigen voor deelname aan het eetmaal. Tel. 059/708922.
Er wordt ter plaatse betaald aan de uitbater van het Koninginnehof.

-3Datums van de etentjes 2009.
05 januari – 26 januari - 16 februari - 09 maart - 30 maart - 18 mei –
08 juni - 29 juni - 20 juli - 10 augustus - 31augustus - 21 september –
12 oktober - 09 november - 30 november - 12 december
3. Planning 2009
A Ledenvergaderingen.
15 januari – 12 februari - 12 maart - 09 april - 14 mei –
10 september - 08 oktober - 12 november - 10 december
B Bestuursvergaderingen.
07 januari – 04 februari - 04 maart - 01 april - 06 mei – 03 juni 02 september - 07 oktober - 04 november - 02 december
4. Koningsdag
Zaterdag 14 november 2009
5. Dagreis.
Datum en bestemming later te bepalen.

Rechtzetting
In het vorig nummer zijn er in het artikel “ Historiek 2 KSOO (periode Zedelgem) 4de deel
“ enkele fouten geslopen.
De auteur van het artikel, Leon Claeys heeft dit opgemerkt en de redactie de juiste
gegevens verschaft.
Om het artikel historisch juist weer te geven dienen enkele jaartallen aangepast te
worden.
Blz 6 : lijn 14 : 1944 wordt 1994
Blz 7 : lijn 13 : 1966 wordt 1996
Blz 7 : lijn 29 : 1966 wordt 1996
Ook het typduiveltje heeft ons niet gespaard en voor enkele fouten gezorgd
Blz 6 : lijn 22 : voorbaald wordt voorbeeld
Blz 6 : lijn 23 : 3ik beloof “ wordt “ik beloof”
Blz 7 : lijn 25 : kleuten wordt kleuren
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LIDGELDEN 2009
Het lidgeld voor het jaar 2009 is onveranderd gebleven
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
-10 euro ; voor sympathiserende leden
- 7 euro ; voor weduwen
Lidgeld kan gestort op het rek. nr. 000-0146912-54 ,
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Er kan ook kontant betaald worden tijdens de ledenvergaderingen
DONDERDAG 12 MAART 2009 / Statutaire vergadering
Er wordt de leden ter kennis gebracht dat de jaarlijkse statutaire vergadering doorgaat op
12 maart 2009. De bestuursploeg wordt gedeeltelijk herkiesbaar gesteld.
- VAN LOOCKE Raymond
- VERPOUCKE
Albert-John
- SOMERS Jacques
- COENYE Eddy
Leden die hun kandidatuur voor het bestuur wensen te stellen, moeten dit doen minstens
15 dagen voor de statutaire vergadering en dit schriftelijk aan het secretariaat (art. 15
van de statuten).
Er wordt dan ook gevraagd om tegen 22 februari 2009 de kandidaturen te laten
geworden op volgend adres : Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende.

MEDAILLE VAN DE EX-ONDEROFFICIEREN
Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de Medaille van ExOnderofficier in het jaar 2009.
- COUSSENS Johny
- LENAERS Denis
- VAN HEUVERSWYN Eric
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in aanmerking
te komen voor deze medaille, gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat.
De bovenvermelde leden zullen nog schriftelijk verwittigd worden.

NIEUWE LEDEN 2008
Wij heten de volgende nieuw-aangesloten Ex-Onderofficieren van harte welkom in onze
Koninklijke Maatschappij.
- KUYS Rene
- NUYTTENS Lucien
- VAN HOOLANDT Georges
- VAN DER POORTEN Robert
- MOERMAN Jaak
- VAN KERREBROECK Roger
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Dagreis naar... Op dinsdag 16 sept 2008
De dagreis is uitstekend verlopen. Onder een stralende hemel werd zowel het oude als
het nieuwe Rijsel verkend. De uiteenzettingen en de kundige leiding door de gids waren
van de bovenste plank. Deze dag mag zeker een succes genoemd worden dank zij het
organisatie talent van ons bestuurslid Albert-John Verpoucke
We hopen van harte dat hij ons volgend jaar opnieuw met een dergelijke uitstap kan
verrassen
De webmaster

Het woord is aan John
Dagreis dinsdag 16 Sep 2008 naar Rijsel.
Omstreeks 07h55 werd de dagreis gestart te Oostende met 38 personen richting
Loppem, Waar nog 11 de groep vervoegden. Via de E 403 reden we tot Rekkem aan de
Belgische France grens. Daar stond de gids, om verder de ganse dag ons te begeleiden.
Te Rijsel werd eerst een sanitaire stop gehouden. Met de bus werd vervolgens een
rondrit gemaakt doorheen binnenstad Rijsel herinner U : Place Rihour, Grand Palais, Le
Palais des Beaux Arts, La porte de Paris , l’Hotel de Ville, Palais Rameaux , Champ de
mars enz….te veel om op te noemen.( Heel goede chauffeur vrouwelijk, kan allemaal,
zeker weten ).
Na het rondrijden de wandeling in oud Rijsel met onder meer : Place Rihour, Place
Generale de Gaulle met La Deésse en La Vieille Bourse , Place du Théatre met de
Opéra en de chambre de commerce, De kathedraal Notre Dame de la Treille en het
Hospice Comtesse e.a.

Een groep
deelnemers
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De kathedraal met zijn prachtige binnen verlichting dit door de stukken marmer en hoe
die samen gehouden werden modern maar doch passend in het oude interieur als ook
de verlichting die diende ter zelfde tijd voor verwarming.
Het middagmaal was naar eigen keuze mogelijkheden genoeg : op de Place Rihour ,
Place Béthune , Le square Morison te veel restaurants om op te noemen.
Om 14h00 kennismaking met nieuw Rijsel : Parc Matisse , Lille Europ e o.m. TVG en
metro enz.. Eura Lille winkel en zakencentrum.
De wallen en muren uit de tijd, we zagen de oude en nieuwe kazernes enz…Dit steeds
met een uitleg die er mocht zijn van de heel goede gids, dit de ganse dag.

De oude
Menenpoort

Iedereen mocht vervolgens zijn eigen ding doen, voor de hardnekkige wandelaars langs
de kleine straatjes nog heel wat zaken te bekijken sommige hadden andere katjes te
geselen. Het laven van de dorstige mens. Elk zijn goesting.
Rond 17h50 vertrek uit Rijsel echter waren we nog niet op de autostrade of we zagen
reeds de opstoppingen, vlug een beslissing en via de secondaire wegen naar Roubaix
met steeds nog uitleg over het geen we voorbij reden. Een paar km om, maar we waren
aan de grenzen voor het iemand door had of hij moest de weg kennen. De gids verliet
ons terug in Rekkem.
Dan was het nog een peulschilletje en we stonden terug aan Loppem en voor we het
wisten in Oostende rond 19h25 na een prachtige en leerzame dag, dit te danken aan de
gids maar ook aan groep die iets wilde opsteken.
John
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Het nieuwe medium
De inhoud van het boekje is zeer divers, gaande van mededelingen van het bestuur aan de
leden betreffende de maandelijkse bijeenkomsten en de etentjes in het koninginnenhof over
verslagen van de bijeenkomsten tot interessante artikels over allerhande onderwerpen.
In de toekomst zal dit ook zo blijven maar er wordt korter op de bal gespeeld. De informatie zal
onmiddellijk beschikbaar zijn. Hiervoor moeten we iets nieuw brengen. Het medium dat zich
het best daartoe leent is het internet.
De Koninklijke maatschappij de ex-onderofficieren heeft een website opgestart op het
hiernavolgend adres http://home.euphonynet.be/ex-ooffr en wordt er vanaf nu alle informatie
die in het boekje zal komen en nog veel meer kenbaar gemaakt via deze website. Het boekje
zelf zal integraal op de website te lezen en downloadbaar zijn.
Leden die over internet beschikken en een e-mailadres hebben kunnen, indien ze dit willen,
inschrijven voor een nieuwsbrief die telkens zal verschijnen volgens noodzaak. Het volstaat
een e-mail te sturen aan g.possenier@belgacom.net met de vermelding dat je u wilt
inschrijven voor de nieuwsbrief van de Koninklijke vereniging van de ex-onderofficieren. Via de
zelfde weg kan men zich uiteraard ook terug uitschrijven.
Gezien “De Klaroen” vanaf 2009 op de website te lezen en downloadbaar zal zijn kunnen de
leden die het boekje niet meer als papieren uitgave wensen te ontvangen zich ook kenbaar
maken bij het bestuur.
De voordelen van het nieuwe medium zijn in de eerste plaats de snelheid waarmee de
informatie bij de leden komt en op een tweede plaats de uitgespaarde porto kosten van
diegene die het boekje op elektronische wijze zullen lezen.
Naast de mogelijkheid om snelle informatie en verslaggeving te publiceren, evenals een breed
spectrum van aankondigingen en uitnodigingen, levert dit medium ook extra ondersteuning
voor alternatieve vormen van informatieoverdracht. Fotoreportages kunnen uitgebreider,
zonder limiet aan bladzijden, aan bod komen, in kleur, en downloadbaar voor de leden. Ook
geluid- en filmfragmenten kunnen aangeboden worden.
Inschrijvingen voor deelnamen aan uitstappen, dagreizen kunnen langs deze weg snel
geregeld worden. Uiteraard blijft de betaling van de deelnameprijs het geldend criteria indien
er deelname kosten zijn.
We beginnen ermee en zien hoe het evolueert. Één ding is alvast zeker; de
communicatiestroom verlaat het eenrichtingsverkeer en wordt een dialoog binnen de
vereniging via e-mailverkeer. Het bestuur hoop op deze wijze, met het nieuwe medium en
permanente communicatie naar de leden toe, in te spelen op de communicatievorm van deze
tijd.
Voor de leden die niet over het medium beschikken blijven alle ander vormen van
communicatie met het bestuur uiteraard bestaan.
De webmaster
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LEDENVERGADERING VAN 11 SEPTEMBER 2008.
Voor deze eerste vergadering na de vakantie waren er 64 leden komen opdagen.
De voorzitter opent deze vergadering met een welkomstwoord en vroeg daarna één minuut
stilte voor de overleden leden.
De spreker of liever de spreekster van de dag werd dan voorgesteld met name Mevrouw
Regine Van Allemeersch van het Agentschap voor Natuur en Bos. Zij ging ons spreken over
de natuurherstelprojecten op militaire domeinen. Vooraf stelde ze het Agentschap voor Natuur
en Bos voor - het ontstaan ervan en de doelstellingen. Zij ging vervolgens over met te spreken
over het natuurherstel in het militair gedeelte van het Vrijbos te Houthust. Er zijn verschillende
werken welke ze willen uitvoeren met o.a. het maaibeheer van de vermen en de heide. Het
plaggen (wegschrapen van de bovenste bodemlaag) zodat oude vegetaties er kunnen
ontkiemen. Herstel van de vennen en het verwijderen van de oude munitiegebouwtjes. Als
tweede punt was het militair domein van het Vloethemveld te Zedelgem. Hier wordt vooral
getracht om het waardevolle heidegebied te laten ontplooien in zijn natuurlijke staat van
vroeger. Ook het maaibeheer en het herstel van de blusvijvertjes kwamen aan bod. Als laatste
punt kwam het militair domein "Kwartier Kamp Lombardsijde” aan bod. Het zijn hier vooral de
kustduinen die een bijzondere aandacht vragen vooral dat de duinen van het Kamp door het
gewestplan Veurne-Westkust bestemd zijn als "Natuurgebeid" In deze duinen wordt er vooral
gewerkt met de begrazing van het duinlandschap te laten gebeuren door schapen. Het aantal
schapen is zo geregeld dat er voldoende voedsel in het duinlandschap te vinden is dat er niet
moet bijgevoerd worden. Het gaat in dit gebied vooral om het biotisch milieu zoals vegetatie,
flora en fauna. Na deze soms wat te technische uitleg en na het beantwoorden van enkele
vragen nam de spreekster dan ook afscheid na het in ontvangst te hebben genomen van een
klein geschenk.
Tijd voor de koffie en de verkoop van de tombolabiljetten. Na deze kleine pauze kon de
tombola beginnen en rond 17.00 uur kon dan ook iedereen weer huiswaarts keren en tot de
volgende maand.

Ledenvergadering VAN 09 OKTOBER 2008.
Aantal leden tegenwoordig voor deze ledenvergadering: 62. Zoals gewoonlijk opent de
voorzitter deze vergadering met een welkomstwoord en vroeg daarna één minuut stilte voor
onze overleden leden.
De spreker van de dag werd dan voorgesteld het was geen onbekende voor onze vereniging
namelijk de heer Franky De Block, voorzitter van het Sociaal Huis Oostende.
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Hij ging ons spreken over drie punten met om te beginnen de huisvesting. Enige tijd geleden
stond werken centraal in de families, maar dat is nu veranderd in huisvesting, want iedereen
heeft recht op een betaalbaar onderdak.
70%'/van de bevolking is eigenaar, 20% hebben een huurwoning en 7% beschikken over een
sociale woning, deze cijfers betreffen hier wel Vlaanderen. Voor deze laatste categorie ligt
Oostende wel onder de normen, de woningen moeten verdubbeld worden.
De woningen voor bejaarden: de tehuizen hiervoor zijn onvoldoende daarentegen zijn de
serviceflats als goed te noemen.
Er is een wachttijd van ongeveer 4 jaar maar in 2011 zouden er 30 a 35 service flats bijkomen.
Er bestaat een project over het woonrecht dus niet aankopen maar daarover zal er later een
artikel verschijnen.
Tweede punt waren de inkomens hij sprak over de minimumpensioenen die voor het ogenblik
885 euro bedraagt voor een alleenstaande en 1181 euro voor een gezin, die dus blijkbaar niet
voldoende is.
Men probeert hiervoor oplossingen te vinden in de federale regering maar de financiën zijn
voor het ogenblik niet rooskleurig.
Als slot gaf hij dan enkele data vrij die worden georganiseerd door het Sociaal Huis : 14
december Canterbury kerstshopping en op 13 januari 2009 Canterbury voor de solden. 24
maart 2009 een reisje naar Rijsel. Op 08 maart en 14 september 2009 Zilver Rock.
Na nog enkele vragen te hebben beantwoord naam de spreker afscheid met in ontvangst
nemen van een klein geschenk.
Tijd voor de koffie en verkoop van de tombolabiljetten. Deze laatste kon dan om 16.00 uur
aanvangen zodat rond 17.00 uur iedereen huiswaarts kon keren.

LEDENVERGADERING VAN 13 NOVEMBER 2008.
Slechts 51 leden waren komen opdagen voor deze ledenvergadering, we veronderstellen dat
velen reeds met hun gedachten het banket voor ogen hadden.
Traditiegetrouw opent de voorzitter de vergadering met daaropvolgend een minuut stilte voor
de overleden leden.
De spreker van de dag werd dan voorgesteld door de secretaris het was de heer Torn
Germonpré, schepen van de Stad Oostende en verantwoordelijk k voor de Burgerlijke stand
en het energiebeleid. Dit laatste was dan ook het onderwerp van zijn spreekbeurt. Hij legde
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vooral de nadruk dat er teveel energie werd verbruikt die totaal niet nodig is en dat iedereen
daarom zijn steentje moet bijdragen voor minder verbruik. In Oostende bestaat EOS die
onderzoeken gaat doen in de woningen om aan te duiden waar de zwakke punten zijn in de
woning die energie verspillen. Deze testen zijn gratis maar moeten wel aangevraagd worden.
Een wekelijkse zelfcontrole op het gebruik kan zelf reeds een aanwijzing geven over het
gebruik van elektriciteit . Met kleine ingrepen kan men reeds een besparing doen : er bestaan
verschillende soorten lampen zoals Letlampen en spaarlampen die ongeveer 5X minder
verbruiken dan de spotslichten en de gloeilampen. Ook isolatie van de verwarmingsbuizen een spaardouchekop kan reeds tot 20% besparing opleveren. Groter ingrepen zijn dan weer
dakisolatie goed voor 20 a 30% besparing - een condenseerketel en eventueel hoog
rendementsglas. Dit alle kost natuurlijk veel geld maar op de duur wordt het toch
teruggewonnen.
Er bestaat in Oostende de mogelijkheid om een renteloze lening te bekomen voor
vernieuwingen en dit is ook voordelig want het kan van de belastingen worden afgetrokken.
Resultaat dit project is enig in België en er zijn reeds 1000 aanvragen voor deskundig
onderzoek en reeds 210 aanvragen voor een lening met een gemiddelde van 7000 euro.
Als afsluiter kreeg ieder gezin een spaarlamp als geschenk en na het beantwoorden van
talloze vragen nam de schepen dan ook afscheid van ons. Al bij al een zeer geslaagde
spreekbeurt die ook zeer leerzaam was voor iedereen.
Na de koffie waren er nog enkele mededelingen in verband met Koningsdag met als afsluiter
de traditionele tombola.
Afscheid
Dhr Julien Vermeylen met medewerking van Madeleine Delanghe stopt na meer dan 18 jaar
als , verantwoordelijke voor de organisatie van de maandelijkse etentjes, gevolgd door bingo
of kaarten, en waar gemiddeld een 16 tal leden trouw aan deelnemen.
Julien en Madelein in naam van het bestuur onze welgemeende dank voor de jaren inzet en
wij wensen je als lid , nog vele mooie jaren.
NB: De taak als verantwoordelijke wordt overgenomen door Dhr Andre Baroen waarvoor onze
dank.
DHr Gilbert Dewulf onze secretaris geeft de fakkel van “De Klaroen” over aan het bestuur.
“De Klaroen” speelt een belangrijke rol als bindmiddel tussen de leden en het bestuur om de
leden steeds op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen en zelfs buiten de
vereniging.
Gilbert heeft zich 10 jaar ten volle gegeven om ons ledenblad “ De Klaroen “ in alleengang
een mooi en interessant ledenblad (trimestrieel) te maken. Steeds stipt in de brievenbus van
de leden en dit dank zij de onverzettelijke inzet van Gilbert. Het bestuur Gilbert, wenst u dan
ook te danken voor het geleverde werk en de bloemen volgen op een andere gelegenheid.
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Deel 2

De Oprichting van de Belgische krijgsmacht

De Cavalerie
Voor de Revolutie bestond de Nederlandse ruiterij uit:
1. Vier Kurassier "Afdeelingen", nummers 1,2,3 & 9.
2. Twee regimenten Lichte Dragonders, nummers 4 & 5.
3. Twee Huzarenregimenten, nummers 6 & 8.
4. Eén regiment Lansiers, nummer 10.
Sommige van die eenheden waren gekazerneerd in onze contreien, zoals:
1. Het 2é Kurassiers te Liège.
2. Het 4é Lichte Dragonders te Mechelen.
3. Het 6é Huzaren te Tournai.
4. Het 8é Huzaren te Gent.
Elk regiment of "Afdeeling" bestond uit 4 eskadrons en rekruteerde vrijwilligers uit het
hele (Nederlandse) Koninkrijk. Alleen de Kurassiersregimenten bestonden uit 2
eskadrons vrijwilligers en 2 eskadrons dienstplichtigen.
De organisatie van de Belgische cavalerie stond onder leiding van Brigadegeneraal de
CHASTELER. Op 14 oktober 1830 werd een order uitgevaardigd dat alle toekomstige
cavalerieregimenten om ten minste 2 eskadrons in staat van paraatheid te houden.
Het besluit van 24 oktober 1830 richtte volgende regimenten op:
1. Het 1é Kurassiers te Liège met oudgedienden van het 2é Kurassiers.
2. Het 1é Jagers te Paard te Tournai met oudgedienden van het 6é Huzaren
3. Het 2é Jagers te Paard te Gent met oudgedienden van het 8é Huzaren
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4. Het 1é Lansiers te Tervuren met oudgedienden van de twee regimenten Lichte
Dragonders en het Lansierregiment.
5. Het 2é Lansiers te Namur werd op 27 oktober 1830 opgericht met ruiters van het
vroegere Nederlandse leger.
De getalsterkte van een regiment bedroeg 47 officieren en 735 ruiters, waarvan 6
officieren en 81 manschappen voor het depot.

-
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De Artillerie
Voor de Revolutie bestond de Nederlandse Artillerie uit:
1. Vier veldartilleriebataljons, nummers 1 tot 4, elk met zes compagnieën, waarvan
een voor het depot.
2. Zes artillerie van de nationale militie, nummers 1 tot 6, elk met zes compagnieën,
waarvan een reserve
3. Een “Afdeeling” rijdende artillerie
4. Een artillerietrosbataljon
5. Een "Afdeeling" pontonniers
6. Twee compagnieën artilleriewerklieden
Sommige van die eenheden waren gekazerneerd in onze contreien, zoals:
1. 2é Bataljon veldartillerie te Mons
2. 2é Artilleriebataljon van de Nationale Militie te Ath
3. 5é Artilleriebataljon van de Nationale Militie te Namur
Zoals bij de infanterie het geval was waren ook bij de artillerie een groot aantal
eenheden gedetacheerd. Het gros van het 5é Militiebataljon telde nauwelijks 3
compagnieën, de overigen bevonden zich te Mariembourg, Philippeville en te Dinant.
De veld- en rijdende artillerie rekruteerde vrijwilligers uit het ganse koninkrijk. De
militieartillerie bestond volledig uit dienstplichtigen.
Een besluit van 27 oktober 1830 stelde het aantal Belgische artillerie-eenheden
voorlopig vast op twee. Pas in november werd begonnen met de organisatie onder
de verantwoordelijkheid van Luitenant-Kolonel de GHISTELLES.
Het besluit van 10 november 1830 zorgde voor de oprichting van volgende
compagnieën:
1. Te Mons werden 5 compagnieën veldartillerie opgericht, nummers 1 tot 5, met
oudegedienden van het vroegere Veldbataljon n02.
2. Te Ieper, 5 compagnieën militieartillerie, nummers 1 tot 5, met dienstplichtigen van
het vroegere Militiebataljon n02.
3. Te Namur, 5 compagnieën militieartillerie, nummers 6 tot 10, met dienstplichtigen
van het vroegere Militiebataljon n°2.
4. Te Charleroi, een compagnie vestingkanonniers.
Later werden nog andere compagnieën opgericht
5. Te Liège, 5 compagnieën militieartillerie, nummers 1bis tot 5bis. (november 1830)
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6. Te Tournai, 5 compagnieën veldartillerie te voet, nummers 6 tot 10. (10 december
1830)
7. Te Antwerpen, 1 compagnie artilleriewerklieden (10 december 1830)
8.Te Liège, 2 compagnieën tros met personeel van het vroegere artillerietrosbataljon.
(10 december 1830)
9. Te Tournai, een depotcompagnie. (11 juni 1831)
Van de 10 compagnieën veldartillerie te voet waren er 6 bewapend met 6-ponders
en 4 met 12-ponders. De militieartillerie stond in voor de verdediging van de
vestingen Door een tekort aan middelen kon geen bereden artillerie worden
gevormd.
Een compagnie veldartillerie bestond uit 4 officieren en 143 manschappen, de
militieartillerie eveneens 4 officieren maar slechts 119 manschappen. Een
compagnie 6-ponders had vier stukken van 6 pond en twee houwitsers van 15 cm.
Een compagnie 12-ponders idem, maar met stukken van 12-pond.

De Genie
Voor de Revolutie bestond de Nederlandse genie uit twee bataljons sappeursmineurs, met elk 4 compagnieën die in Holland gekazerneerd werden. Op 27 oktober
1830 werd in België besloten tot de oprichting van een gelijkaardig korps. Voor het
plan definitieve vorm kreeg zou men moeten wachten tot 22 januari 1831, toen werd
te Liège een bataljon met zes compagnieën op de been gebracht. Getalsterkte: 37
officieren en 1056 manschappen.
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Gezondheidsdienst
Aan de gezondheidsdienst werd van in den beginne veel aandacht besteed. Reeds
op 30 september 1830 werd een commissie opgericht, onder toezicht van dokter
VLEMINCKX om deze dienst te organiseren. Door de Regent werden twee besluiten
uitgevaardigd, op 5 januari en 30 april 1831, dat de dienst moest georganiseerd
worden op het niveau van troepenkorpsen en van de hogere echelons. Voor elk
legerkorps, dat ongeveer 10.000 man sterk was, werd een ambulancecompagnie
opgericht. Getalsterkte: 30 officieren (= 11 dokters, 16 assistenten en 3 apothekers)
en 139 manschappen.
De bestaande gezondheidsdienst uit de Hollandse tijd werd bij besluit van 14 mei
1831 gereorganiseerd.
Er werden zes militaire hospitalen 1 é klasse opgericht te:
1. Brussel
2. Leuven
3. Antwerpen
4. Gent
5. Mons
6. Namur
Vier van 2é klasse te:
1. Liège
2. Ieper
3. Brugge
4. Tournai
In negen minder belangrijke garnizoenen werd een infirmerie ingericht, deze
bevonden zich te:
1. Arlon
2. Aalst
3. Bouillon
4. Dendermonde
5. Mechelen
6. Nieuwpoort
7. Oostende
8. Roermond
9. Venlo
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, of dienstplichtigen)
kunnen lid 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 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
-10 euro ; voor sympathiserende leden
- 7 euro ; voor weduwen
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Sekretariaat:
Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende. Tel 059/507848

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
Ik, ondergetekende
Geborente.................................................. op ...................
vraag om toegelaten te worden als lid van de Vereniging Koninlijke Maatschappij ExOnderofficieren van de Krijgsmacht te Oostende.
*Naam
van
*Weduwe van. .........................

de

echtgenote…………………….

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 i n de zitting van......................................
Handtekening van 2 introducerende leden - penningmeester – voorzitter

HET BESTUUR VAN DE

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE
______________________________________________________________________________________________
BAROEN André
059/70.89.22
Voorzitter ter Ere
H Conscienseplein
8400 Oostende
COENYE Eddy
059/51.30.41
Voorzitter
Nieuwlandstraat 27
8400 Oostende
eddy.coenye@skynet.be
VAN LOOCKE Raymond
059/32.32.07
Ondervoorzitter
Taboralaan 124
8400 Oostende
VERPOUCKE Albert-John
059/50.35.47
Nat Ondervoorzitter Federatie
Nieuwpoortsesteenweg 571/B3-2
8400 Oostende
Ceremoniemeester/feestleider
albertjohn.verpoucke@skynet.be
DEWULF Gilbert
059/50.78.48
Secretaris
Slachtersstraat 2, bus 4
8400 Oostende
LASON Maurice
059/809038
Vaandeldrager
Berkenlaan 12
8400 Oostende
KIMPE Pierre
059/50.35.69
Penningmeester
J. Peurquaetstraat 18 B2
8400 Oostende
pierre.kimpe@telenet.be
DEWULF Etienne
059/50.60.10
Bestuurslid
Stockholmstraat 43 B5
8400 Oostende
e_dewulf@skynet.be
VERMEYLEN Edward
059/70.94.09
Bestuurslid
Verenigingstraat 104
8400 Oostende
SOMERS Jacques
059/50.20.87
Bestuurslid
Zeedijk 170, D7
8400 Oostende
PAUWELS Pierre
059/50.24.74
Bestuurslid
J. Peurquaetstraat.18 B l
8400 Oostende
POSSENIER Gilbert
058/23.27.44
Bestuurslid /Webmaster
Paul Orbanpromenade 4 b 3
8620 Nieuwpoort
g.possenier@euphonynet.be

