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-2Voorwoord door de Voorzitter
Beste Leden, vrienden
Na de strenge wintermaanden en met lente in zicht kunnen we een kleine evaluatie
te maken.
Uit het jaarverslag 2009 blijkt dat de opkomst naar onze leden vergaderingen er
procentueel is op vooruit gegaan, goed dank zij onze leden die trouw blijven aan
de vereniging.
Niet zo evident, want het leden bestand verminderd jaarlijks door omstandigheden
waar we geen vat op hebben. De leeftijd speelt een rol waardoor leden minder
mobiel worden en afhaken.
Anderzijds is er ook minder toestroom van nieuwe leden. Onze vereniging, die de
op één na grootste Vaderlandslievende vereniging van Oostende is, niet bekend
genoeg.?
Indien je vroegere collega’s kent die geen lid zijn, kan je onze vereniging wat
bekendheid geven zodat ook zij aan onze maandelijkse bijeenkomsten en jaarlijkse
organisaties kunnen deelnemen
Samen met jullie trouw en de niet aflatende inspanningen van het bestuur moeten
we zeker slagen onze vereniging levendig te houden.
Daarom, nogmaals mijn dank en veel succes
BLIJF GEZOND
De voorzitter

Secretariaat
LEDENVERGADERING VAN 12 NOVEMBER 2009
De voorzitter opent traditioneel de vergadering en heet iedereen welkom, één minuut stilte ter ere
van onze overleden leden wordt gevraagd.
De spreekbeurt die was voorzien door Eric Lason, over de buitenlandse opdrachten van onze
Belgische militairen, werd afgelast. Eric lason die nog actief militair is werd om dringende
redenen belast met een onvoorziene buitenlandse opdracht zodat hij niet kon aanwezig zijn voor
zijn spreekbeurt. Deze werd verplaatst naar het jaareinde 2010. Voor het bestuur bleef er dan
maar één oplossing en dit was het houden van een BINGO.
De kaarten werden vlug verdeeld en kon men aan de Bingo beginnen. Er waren bij aanvang een
paar nieuwe leden die het spel nog niet goed kenden maar dit was dan ook vlug opgelost. De
prijzen werden mooi verdeeld.
Tijd voor de koffie en de verkoop van de tombolabiljetten. Rond 16.00 uur kon deze dan
beginnen zodat rond 17.00 uur iedereen weer huiswaarts kon keren. De volgende afspraak was
dan op 14 november ons jaarlijks banket ter gelegenheid van Koningsdag.
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Het thema van de uiteenzetting was : "Het notariaat & enkele notariële topics"

Door: Mevrouw Sandra Gunst, notarieel medewerkster
De Heer Xavier De Maesschalck, geassocieerd notaris
Kantoor van de Geassocieerde Notarissen Pierre & Xavier De Maesschalck
Prinses Stefanieplein 35-37
8400 Oostende
tel: 059/70 23 29 - Fax: 059/50 42 80
e-mail: info@notarisoostende. be
Bij de uiteenzetting werd aan alle aanwezigen een bundel overhandigd met de rubrieken die
zouden aangehaald worden en deze waren :
A.
B.
C.
D.

Inleiding tot en voorstelling van het notariaat
Echtscheiding door onderlinge toestemming
Schenkingen
Testamenten

Bij de “Inleiding tot en voorstelling van het notariaat” werd aandacht besteed aan
“Welkom bij de notaris en advies op mensenmaat”, waarbij beklemtoond werd dat
de notaris een vertrouwenspersoon is en een bijzondere onafhankelijke raadgever.
Het takenpakket van een notaris behelst ondermeer :
Familierecht - Geboorte & adoptie - Huwelijk & samenlevingscontracten –
Echtscheiding - Echtscheiding onderlinge toestemming - Echtscheiding op grond
van duurzame ontwrichting van het huwelijk.
Erfrecht waaronder – Testament – Huwelijkscontract – Schenking - Aangifte van
nalatenschap - Vereffening – Verdeling
Onroerende goederen met daarin – Huren – Kopen – Krediet - Opstel - Erfpacht Natrekking
Vennootschappen – Bemiddeling - Conflicten oplossen – Bemiddelen
Over het notariaat in België werd informatie verstrekt betreffende ereloon & vrije
keuze van een notaris en de benoemingsprocedure in het notariaat . Vroeger en Nu
Structuur van het notariaat ziet er als volgt uit:
o Nationale kamer van notarissen
o Verenigde benoemingscommissie voor het notariaat
o Koninklijke federatie van het Belgisch notariaat
o Provinciale kamer van het notariaat
o Notariële zekerheid
o Notarieel fonds
o Verzekeringen van het notariaat
o Sociale instellingen
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Procedure echtscheiding door onderlinge toestemming.
De echtscheidingswet werd hervormd in april 2007. De procedure werd
vereenvoudigd en versneld.
EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming): duurtijd :
- bij afzonderlijke woonst van meer dan 6 maanden : 3 maanden.
- bij geen afzonderlijke woonst van meer dan 6 maanden : 6 maanden.
De procedure start met een bespreking bij de notaris over de opmaak van een
notariële overeenkomst, voorafgaandelijk aan de echtscheiding door onderlinge
toestemming. Dit kan meerdere besprekingen met zich meebrengen.
Indien beide partijen tot een akkoord kunnen komen over de volgende
belangrijkste punten, zijnde bezoekregeling van de kinderen, betaling van
alimentatie, co-ouderschap of niet, verdere afbetaling van de lopende leningen,
verdeling van het gemeenschappelijk onroerend goed (overname door l van
beide partijen, onverdeeldheid, of verkoop), wordt alles door de notaris in een
notariële akteovereenkomst vastgelegd en kan de zelfde akteovereenkomst op
het kantoor getekend worden door de beide partijen.
Na ondertekening van de akteovereenkomst zal de zelfde akte geregistreerd
worden en vervolgens neergelegd worden op de Rechtbank van lste Aanleg, samen
met een verzoekschrift en bijhorende documenten.
Partijen worden rechtstreeks door de Rechtbank van lste Aanleg uitgenodigd om
een lste maal te verschijnen op de Rechtbank en voor akkoord te tekenen. Bij de
lste verschijning worden partijen, eventueel, onmiddellijk uitgenodigd een 2 e maal
te verschijnen, welke een 3-tal maand later is.
Na de 2de verschijning op de Rechtbank kan de procedure niet meer
tegengehouden worden door partijen. Er wordt 3 dagen na de verschijning een
vonnis uitgesproken door de Rechtbank welke de echtscheiding uitspreekt en er
volgt een periode van 28 dagen waarin het parket in beroep kan gaan tegen dit
vonnis. Na deze 28 dagen wordt het vonnis door de Rechtbank doorgestuurd
naar de burgerlijke stand waar partijen zijn gehuwd, voor overschrijving in de
registers van de burgerlijke stand. De burgerlijke stand heeft l maand de tijd dit
vonnis over te schrijven. De overschrijving van de echtscheiding in de registers
van de burgerlijke stand geldt als de definitieve echtscheidingsdatum.
Na de echtscheiding kan er eventueel overgegaan worden tot toebedeling van het
gemeenschappelijk onroerend goed aan l van de partijen, indien dit zo
overeengekomen was tussen partijen.
Bij schenkingen werd een onderscheid gemaakt tussen roerende schenking en
onroerende schenking. Ook het waarom schenken kwam aan bod waarbij
successieplanning vanuit burgerrechtelijke invalshoek werd bekeken. Er werd
uitgelegd wat een schenking is met de constitutieve elementen – vrijgevigheid dadelijke verarming - eens gegeven, altijd gegeven - wederzijdse rechtshandeling
en schenking onder last
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bekwaamheid van de begiftigde toegelicht.
Bij schenking via de notaris is notariële akte verplicht. Alternatieve
schenkingstechnieken zijn de handgift, de bankgift, schenking met voorwaarden,
schenking
met
voorbehoud
van
vruchtgebruik,
schenking
met
vervreemdingsverbod,
Schenking en huwelijk, zonder huwelijkscontract of onder het wettelijk stelsel,
scheiding van goederen, algehele gemeenschap.
Als probleemstelling bij schenkingen werden volgende gevallen uitgelegd.
Wat als de begiftigde komt te overlijden voor de schenker. Hoe is de wettelijke
terugkeer en de conventionele terugkeer geregeld,
Schenking en erfenis was het volgende onderdeel: schenking vooruit en buiten
deel, Inkorting (in principe in natura), fictieve massa, schenking als voorschot op
erfdeel, inbreng, onroerende goederen (in principe in natura - waarde op het
ogenblik van overlijden), roerende goederen (in principe door mindere ontvangst
- waarde op het ogenblik van de schenking)
Schenking en de fiscus wat zijn de gevolgen?
Schenkingsrechten,
registratieverplichting, onroerende goederen steeds met notariële akte.
Roerende goederen - Schenking via notariële akte - Handgift – bankgift.
Er werd ook gesproken over schenkingstarieven, zowel bij onroerende goederen
als bij roerende goederen en een woordje uitleg over verlaagde gunsttarieven was
er ook bij
Hoe men successierechten kan uitsparen via schenking van onroerende goederen
en/of roerende goederen kreeg ook de nodige aandacht.
Vooraleer over de laatste rubriek “ het testament” te beginnen werd nog aandacht
besteed aan de schenkingen in de drie jaar voor het overlijden, de belaste
schenkingen en de belastingsvrije schenking
Als laatste thema dan de testamenten. Eerst werd verteld wie een testament kan
maken en wie een testament kan ontvangen met een woordje over het centraal
register voor testamenten (C.R.T.)
De verschillende vormen van testament werden overlopen met daaronder het
notarieel testament door notaris geschreven in aanwezigheid van twee getuigen.
Dit heeft als voordeel de rechtszekerheid, het internationaal testament en het
eigenhandig testament. De voorwaarden van het eigenhandig testament zijn : het
moet eigenhandig geschreven zijn – gedateerd en ondertekend zijn. Er bestaat dan
ook nog de contractuele erfstelling ± de "langst-leeft-al"
Het was zeker een leerrijke namiddag waarbij de uitgedeelde bundel als
geheugensteun kan dienen indien nodig.
Aansluitend na enkele mededelingen door de voorzitter werden de
tombolabiljetten aan de man gebracht en was het tijd voor de koffie of iets
anders.
De tombola verliep vlot en tegen 17.00 uur was de vergadering ten einde en
kon elkeen tijdig huiswaarts keren met de wens elkaar terug te zien op de
nieuwjaarsreceptie in het nieuwe jaar 2010.
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NIEUWJAARSRECEPTIE OP 14 JANUARI 2010
In de voormiddag werd de zaal door enkele bestuursleden in orde gebracht, om 142
ingeschreven leden te ontvangen en hun plaatsen aan te duiden. Door het nieuwe
systeem met voorinschrijvingen voor de nieuwjaarsreceptie was er voor iedereen
een plaats voorzien. Op deze manier kon iedereen met zijn vrienden en kennissen
samen genieten van deze bijeenkomst.
Vanaf 11h30 kwamen de eerste leden aan, welke ter plaatste hun middagmaal nuttigden.
Gelukwensen enz …, veel aperitieven bij de eerste ontmoeting van het nieuwe jaar.
De Voorzitter opende om 14h30 de bijeenkomst met de gebruikelijke wensen.
Er werd een minuut stilte ingelast voor de overleden leden.
Enkele mededelingen en dan vooruit met de geit de dansvloer op. De dans werd ingezet
door de Voorzitter en zijn echtgenote
DJ Sandy liet zich weer van zijn beste kant horen, muziek voor ieder zijn goesting.
Tussen enkele muziekstops werd de vrouw van de Voorzitter (Rita) in de bloemetjes
gezet.
Ook de uitbaatster van het Koninginnehof (Riet) werd niet vergeten.
Naar jaarlijkse gewoonte werden pralines aan het personeel aangeboden.
Rond 16h30 tijd voor de nieuwjaarsdrink en de bijhorende broodjes. 122 leden namen
uiteindelijk, deel aan het feest, ondanks de barre weersomstandigheden.
Door de dames van de bestuursleden werden de tombolalotjes verkocht, ieder lotje had
prijs.
Er werd lustig gedanst op de muziek van de DJ. Alle manieren waren goed.
Het dansen eindigde om 19h00, maar enkelen bleven nog wat napraten over de fijne
namiddag wat door velen werd bevestigd.

LEDENVERGADERING VAN 11 FEBRUARI 2010
Niettegenstaande het koude weer was er voldoende volk opgekomen ( 62 aanwezigen ).
De Voorzitter nam het woord om 1430Hr en vroeg een ogenblik stilte voor de
overledenen
Dan stelde hij de gastspreker voor Albert Boedts beter gekend als “Bertje de visser” met
als onderwerp “ Van boekanier tot piraat “.
Is “ Jack Sparrow “ een echte piraat ?
Waarom kapen piraten schepen?
Wat is het verschil tussen een boekanier en een piraat?
Wat heeft de Koning met dit alles te maken?
Waarom en welke tatoeages op de rug?
Op deze en veel meer vragen kregen we een antwoord tijdens de voordracht van Bert.
Een beetje wijzer over de nostalgie van onze jonge jaren, werd de voordracht afgesloten.
De Voorzitter (ceremoniemeester & feestleider John was afwezig) bedankte Bertje met
het traditioneel geschenk wijn en niet rum zoals bij de piraten.
Het was tijd voor de koffie en de babbel en natuurlijk de verkoop van loten voor de
tombola. Deze laatste verliep zoals altijd zeer vlot, al gingen sommige prijzen naar
enkelen die zeker een mollepoot in hun zak hadden.
Rond 1700Hr was dan alles voorbij en keerde hopelijk iedereen tevreden huiswaarts.
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VAN DE KRIJGSMACHT

AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 2009

Traditiegetrouw brengt de secretaris van onze Maatschappij u een overzicht
van de werking ervan gedurende het voorbij jaar.
Dit gebeurt tijdens de statutaire vergadering van 11 maart 2010. In 2009
waren er 9 ledenvergaderingen en 16 etentjes, l dagreis en diverse
activiteiten.
Op 15 januari namen 147 leden deel aan de nieuwjaarsreceptie. Na het
welkomstwoord door de voorzitter en het in acht nemen van één minuut
stilte kon deze namiddag een aanvang nemen.
De volgende ledenvergadering had plaats op 12 februari met 70 leden
tegenwoordig. Door onvoorziene omstandigheden kon de voorziene
spreekbeurt niet doorgaan en werd deze vervangen door een bingo.
12 maart was het zoals elk jaar onze statutaire vergadering waarvoor 83
leden waren komen opdagen. Na het welkomstwoord nam de secretaris het
woord met voorlezing, van het jaarverslag en dan was het woord aan de
penningmeester om ons de financiële toestand voor te leggen. Na de
herverkiezing van een gedeelte van het bestuur en het vertonen van een
korte film over Oostende vóór de oorlog kreeg iedereen nog een wafel
voorgeschoteld.
Volgende vergadering was op 09 april met 73 aanwezigen. De spreekbeurt
ging over het ontstaan van de (militaire) luchtvaart in België. Een zeer
boeiende spreekbeurt trouwens.
Ondanks de vele aangekondigde afwezigen waren er op 14 mei toch nog 59
leden aanwezig. De secretaris nam dan maar het woord en stelde mevrouw
Nancy Fockedey voor die ons een quiz voorlegde over de kennis van de zee.
Volgens de spreekster kwamen wij met ons resultaat er nog niet zo slecht
voor in vergelijking met haar ervaring van vroegere afgenomen quizen.
Na de vakantie was de volgende vergadering op 10 september met 68
tegenwoordige leden, na het welkomstwoord was het woord aan dhr.
Laurent Mollet, criminoloog en veiligheidsadviseur. Hij sprak over onze
veiligheid in het algemen en de vele gevaren die er uit voortvloeien zoals
drugs en alcohol.
Op 08 oktober was de volgende vergadering met 59 leden present. Na het
welkomstwoord en één minuut stilte stelde onze feestleider de spreker voor
namelijk ons lid Roland De Brabander die ons ging onderhouden over de
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Het ging vooral over de
voorbereiding en de vele moeilijkheden die men onderweg kan ondervinden.
De volgende vergadering ging door op 12 november met 55 leden tegenwoordig. Na het welkomstwoord was het tijd voor een bingo. Deze
verliep zoals steeds vlekkeloos.
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De spreekbeurt werd gehouden door een notaris en zijn assistente namelijk
dhr. Xavier De Maesschalck en mevrouw Sandra Gunst . Het eerste
gedeelte bestond uit het takenpakket van een notaris en de algemene
organisatie ervan. Het tweede gedeelte was gewijd aan de echtscheidingen
met al zijn gevolgen en tenslotte kwamen de erfenissen en schenkingen aan
bod. Al bij al een zeer leerzame spreekbeurt voor iedereen.
De opkomst voor onze ledenvergaderingen was dit jaar met een gemiddelde
van 76,33% een kleine stijging met vergelijking van vorig jaar;75,63%.
De andere activiteiten :
Te beginnen met Koningsdag welke plaats vond op 14 november met 125
deelnemers. Er waren zoals steeds verschillende delegaties van onze
Federatie. De feestleider heeft alles in goede banen geleid.
Er waren dit jaar eretekens voorzien voor dhr. I Coussens en E. Van
Heuverswyn.
Onze jaarlijkse dagreis had plaats op 22 september. De reis was voorzien
naar het bedevaartsoord Leopoldsburg. Voor de meeste leden geen
onbekende. Het werd een weerzien met vroegere tijden en de plaats voor
vele herinneringen van er was eens een tijd……….
Op de vergaderingen van het Federaal Bestuur zijn de Voorzitter en een
bestuurslid aanwezig. Dhr. J. Verpoucke is automatisch aanwezig als
Federaal ondervoorzitter. Op alle vaderlandslievende plechtigheden van het
VOSVAMO zijn de Voorzitter, vaandeldrager en bestuursleden aanwezig.
Het tijdschrift "DE KLAROEN" verscheen in 2009 om de drie maanden. De
nieuwe redacteur kon dan ook op veel steun rekenen.
In het jaar 2009 kregen we er 6 nieuwe leden erbij, allen gewezen
onderofficieren van de Krijgsmacht: 3 van de landmacht en 3 van de marine.
899 MERGAERT Jacky
900 LOWART André
901 SCHRAM Raymonde
902 VERBRUGGE Eric
903 VANDEVELDE André
904 OLLIGSCHLAEGER Robert
In het jaar 2008 is bij de nieuwe leden iemand vergeten en dat is namelijk
nr. 898 BONTE Roland van de Marine. Sorry !!!
Wij kenden het verlies wegens overlijden in 2009 volgende leden :
UYTTENHOVE Jozef
GLIBERT Laurent
Onze gelden zijn zoals steeds in de goede handen van onze penningmeester
Pierre Kimpe. Van hem k r i j g t U nu een overzicht van de toestand van de kas.
(Zoals voorgelezen op de statutaire vergadering van donderdag 11 maart
2010 door de secretaris).
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Activiteiten in het jaar 2010 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 april 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Invullen Europees auto ongevallenverslag, door Patrick Vermaut (Politie Oostende)
koffietafel en tombola

-

Donderdag 20 mei 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Quiz (allerlei) organisatie: Robert Dhondt
koffietafel en tombola

-

Donderdag 09 september 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Dr De Clercq
koffietafel en tombola

-

Donderdag 14 oktober 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Show - time
Speciale tombola

-

Donderdag 18 november 2010
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Buitenlandse opdrachten Belgische strijdkrachten door Eric Lason
koffietafel en tombola

-

Donderdag 09 december 2010.
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
koffietafel en tombola

-102. Etentjes in het Koninginnehof.
Vanaf nu gaan de etentjes door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt enkel nog de
dagschotel of een menu van de kaart geserveerd.
Na het eetmaal blijft nog steeds de mogelijkheid om te kaarten of deel te nemen aan het bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
Datums van de etentjes
2010.
26 april -17 mei - 14 juni – 28 juni - 19 juli - 9 augustus - 30 augustus - 20 september -11
oktober - 8 november – 29 november - 13 december.
3. Planning
2010.
A Ledenvergaderingen
15 april – 20 mei – 09 september – 14 oktober – 18 november – 09 december
B Bestuursvergaderingen.
07 april – 05 mei – 02 juni – 0 1 september - 06 oktober – 03 november – 01
december
4. Koningsdag
Zaterdag 13 november 2010
IN MEMORIAM.

Dhr. GLIBERT Laurent, confrater en lid van onze
Koninklijke Maatschappij van Ex-Onderofficieren Hij was
Adjudant b.d. bij de Landmacht Geboren te Oostende op
17 april 1942 en er overleden op 09 december 2009. De
plechtige uitvaartdienst greep plaats in het Rouwcentrum
De Middenkust te Oostende.
In naam van onze vereniging bieden wij de echtgenote en
de familieleden onze innige deelneming aan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Uit Sympathie
Hilda Seys
Meetje van Mariakerke
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Dagreis :dinsdag 21 sep 2010
Bestemming :Park Paradisio .
Opstapplaatsen :NR1 Oostende visserijschool J.Bauwens
NR2 Brugge E40 afrit Loppem.

0730 hr
0745 hr
1000 hr
1001 hr

: vertrek aan opstapplaats NR1 Oostende
: vertrek aan opstapplaats NR2 Brugge richting Kortrijk enz…..
: aankomst Paradisio
: vrij bezoek aan Paradisio en dit voor gans de dag
Enkele tips: het park is onderverdeeld in tuinen enz…
Het rijk van Ganesha, Chinese tuin, Madidi, De Oasis , Geheime Crypte,
De Nautilus, Algoa, Parcours der avonturiers , De Mersus Emergo.
Roofvogelsvolière, enz…
1200 hr : vrij middagmaal ter plaatse, elk zijn goesting en te betalen door persoon
zelf
Restaurant-Self service-Fastfood.
Medegebracht lunchpakket: dranken te bekomen in vernoemde
gelegenheden.
1400 hr : verzameling voor het bijwonen van demonstratie roofvogels in vrije
vlucht ( indien het weer het toelaat) duur 1hr15
1420 hr : begin demonstratie
1500 hr : einde demonstratie verder vrij bezoek .
1630 hr : einde bezoek
1645 hr : vertrek richting Brugge Oostende
1900 hr : aankomst Oostende .

Inbegrepen: autobus –drinkgeld chauffeur – inkomst
Inschrijving en betaling bij de penningmeester
Uiterste datum van inschrijving 09 sep 2010, of tot volledige bezetting van de
bus.
Prijs: 33,00 €
Aantal plaatsen 50
De betaling moet op de rekening van de penningmeester toekomen uiterlijk op
10 Sep 2010.
De datum van de storting is het enige beslissende criteria bij overboeking..
Mr KIMPE PIERRE.
J.PEURQUAETSTRAAT 18 8400 OOSTENDE
Rekn° 000-0146912-54 inschrijving is slechts geldig na storting

-12-

Brand 3
VEILIG VERWARMEN
Open haarden
- Gebruik nooit benzine of een ander ontvlambaar produkt om het vuur aan te
steken.
- Verlaat nooit het vuur zolang het niet volledig gedoofd is. Gloeiende
houtskool kan alt i j d opnieuw aangewakkerd worden (bv door een
windstoot in de schoorsteen).
- Plaats een haardscherm voor het vuur. Zelfs als er geen vlammen zijn, kan de
warmtestraling gordijnen en wandbekleding op meer dan een meter afstand
doen ontvlammen. Let er ook op dat de meubels en tapijten op een veilige
afstand geplaatst worden.
Laat kinderen nooit alleen in een kamer waar de open haard brandt. Een ongeluk
is al te vlug gebeurd en kinderen zien vaak geen gevaar.
Kachels met steenkool, hout of stookolie
- Plaats je kachel op een onbrandbare vloer of sokkel (ook tot minimum 50 cm rond
het toestel).
- De buis die de kachel met de schoorsteen verbindt, moet volledig hermetisch
gesloten zijn en mag zeker niet in contact komen met brandbare stoffen.
Isoleer goed de doorvoering in de plafonds en valse plafonds.
- Gebruik nooit benzine of andere ontvlambare produkten om de kachel aan te
steken.
- Zorg ervoor dat de kachel in goede staat is (geen gebroken of gebarsten glas)
en goed onderhouden.
- Giet de as steeds in een metalen bak wanneer je de asla schoonmaakt.
Schoorsteen
Elk jaar moet de schoorsteen geveegd worden. Dit is verplicht voor installaties
met centrale verwarming die werken op vloeibare of vaste brandstoffen. Doe
een beroep op een bevoegd schoorsteenveger die je een attest zal afleveren. De
schoorsteen moet goed geïsoleerd zijn om warmteverlies te voorkomen. Zorg er
ook voor dat de schoorsteen hermetisch dicht is zodat er geen vonken of
verbrandingsgassen door de spleten kunnen ontsnappen.
Centrale verwarming
- Plaats de verwarmingsketel in een goed geïsoleerd en verlucht lokaal.
- Een installatie kan slechts goed functioneren wanneer het regelmatig wordt
onderhouden door een bekwaam technicus.
- De stookruimte is geen knutselruimte of een berghok. Plaats dus geen brandbare
produkten in dit lokaal.
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LPG is zwaarder dan de lucht. De verwarmingsketel mag dus niet in een kelderverdieping
geplaatst worden en er moet verluchting onderaan voorzien worden.
Verwarming met aardgas
Aardgas is lichter dan de lucht. Hier moet het lokaal geventileerd worden door een
verluchting bovenaan.
IN GEVAL VAN EEN GASLEK
Elke vlam of vonk moet absoluut vermeden worden. Aardgas is een heel ontplofbaar
mengsel met de lucht (reeds vanaf 5% aardgas op de lucht). Wat moet je doen als je gas
ruikt:
-

blijf vooral van de elektrische schakelaar af;
neem de telefoon niet op ;
open onmiddellijk deuren en ramen ;
sluit de gastoevoer af door de kraan dicht te draaien (van de gasmeter of -fles).

Elektrische verwarming
Hier is een goede installatie van groot belang. Begin niet zelf te knutselen maar
wend je tot een bevoegd professioneel.
Herstel nooit de zekeringen met behulp van draden maar vervang ze.
Bijverwarming
Bijverwarmingstoestellen met aardolie of LPG houden twee risico's in : brand en
vergiftiging. Volg de volgende raadgevingen op :
-

plaats ze nooit in de nabijheid van brandbare stoffen
zorg ervoor dat het toestel stevig staat
dek ze nooit af
zorg dat het lokaal goed geventileerd is
plaats ze nooit in een lokaal waar kinderen zich alleen bevinden
bij elektrische toestellen : controleer of het vermogen van deze toestellen niet
groter is dan dat van de zekeringen. Wanneer elektrische toestellen in de
badkamer gebruikt worden, mogen ze zeker niet in de nabijheid van de badkuip
of het stortbad geplaatst worden.

Algemeen :
Belemmer de natuurlijke ventilatie van het lokaal niet. Stop dus de kieren van de
deuren en de ramen niet dicht.
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DEEL 4 (van 4)

De Zeemacht is geboren
Uiteindelijk viel de beslissing. Prins Karel, Regent van België en oudgediende
van de Britse Marine, tekende een besluit op 30 maart 1946 waarin te lezen
stond: Vanaf de 1 februari 1946, al de Belgische afdeling van de Royal Navy, met
de vrijwilligers en de miliciens die wensen bij deze ingelijfd te worden, de
Zeemacht uitmaken: De droom van Victor Billet werd een werkelijkheid. Alleen
de toenmalige samenloop van politieke omstandigheden (Koning Leopold III in
ballingschap en de Koningskwestie ) heeft belet dat de Zeemacht genoemd
werd naar haar voorganger in 1830: de Koninklijke Marine. Ofschoon de
Zeemacht tot het leger zou
behoren, zou zij in vredestijd
afhangen van de minister van
Verkeerswezen,
die
het
bestuur van het Zeewezen
onder zijn bevoegdheid had;
slechts in oorlogstijd werd de
minister
van
Landsverdediging als haar
overste gezien. Bij het
Bestuur van het Zeewezen
werd Directeur Poncelet belast met het beheer van de Zeemacht. Als stafchef
nam hij Korvetkapitein Robins. Commodore Timmermans werd aangeduid als
gezagvoerder van het Marinekorps te Oostende. De opdracht van deze jonge
Marine zal tot op de dag van vandaag onveranderd blijven: De nodige
marinemiddelen ter beschikking van de Natie stellen om te allen tijde bij te
dragen tot het behoud van onze essentiële waarden en tot de verdediging van de
vitale belangen van ons land en de geallieerden.
Bij aanvang bemant de Zeemacht van de geallieerden gekregen en van de
Duitsers gerecupereerde schepen. Dit geldt onder meer voor de TNA Kamina, die
onder meer zal ingezet worden voor het transport van het Vrijwilligers-bataljon
naar Korea en de verscheping van Belgische troepen naar het toenmalige Kongo.
Later wordt de Kamina omgebouwd tot opleidings- en logistiek steunschip. In de
loop der jaren groeit de jonge Zeemacht verder uit. De nieuwe aankopen zijn
gericht op twee pijlers : de escorte, met aanschaf van zes Algerines en de
mijnenbestrijding, met de
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kustmijnenvegers MSC (mine sweeper coast). Bovendien laat ze 16
ondiepwatermijnenvegers MSI in België bouwen.
In de haven van Oostende
komen twee belangrijke
centra:
de
Logistieke
Groepering op de Oostelijke
oever en het Mijnenveegcentrum op de westelijke
oever.
De
keuze
valt
eveneens op de Koningin der
badsteden voor de oprichting
van de
Mijnenbestrijdingsschool. In
1956 leg Prins Albert er de
eerste steen. De Groepering
Instructie tenslotte neemt
zijn intrek in Sint-Kruis
(Brugge).
De Zeemacht van 1946 tot 1996 - de juiste keuzes
Om haar doeltreffendheid te verzekeren, moet de Marine echter haar materieel
vernieuwen. Het buiten gebruik stellen van de Kamina ontneemt de Marine haar
commando-en logistiek steunschip. De constructie van de Godetia in 1965 en
van de Zinnia in 1966 lossen dit probleem echter op.
Wat de modernisering van de konvooibegeleiding betreft, stemt de regering in
1970 in met de bouw van vier fregatten. De Wielingen, Westdiep, Wandelaar en
Westhinder zijn operationeel vanaf 1979.
Op het vlak van de mijnenbestrijding evolueren de technieken en het materieel
razend snel. Het mijnenjagen, een techniek die beroep doet op een sonar om
mijnen te lokaliseren en te identificeren, opent nieuwe perspectieven. Twee
MSC’s en vijf MSO’s worden omgebouwd tot MHSC (Mine Hunter/Sweeper
Ocean) om dit procedé verder te ontwikkelen. De mijnenbestrijding krijgt nog
een nieuwe dimensie met de aankoop van de P.A.P (Poisson Auto Propulsé), een
onbemand duikbootje
ingezet voor het mijnenjagen. De constructie en de ingebruikname van 10
nagelnieuwe tripartite mijnenjagers (CMT) vanaf 1985 vormt het orgelpunt in
deze branche waarin België gespecialiseerd is.
Ondertussen verhuist de Zeemacht groten-deels naar de nieuwe marinebasis
van Zeebrugge. Ze behoudt echter de Mijnenbestrijdingsschool in Oostende en
de Groepering Instructie in Sint-Kruis.
Ondanks de indrukwekkende vooruitgang van het mijnenjagen blijft ook het
mijnenvegen onontbeerlijk. De huidige mijnenvegers met bijbehorend materieel
tellen ondertussen 40 lentes en zijn dus aan vervanging toe. In 1995 geeft de
regering toestemming om een nieuw mijnenveegsysteem te ontwikkelen
STERNE en om vier moderne mijnenvegers te bouwen. Met deze schepen kan de
Marine de toekomst met vertrouwen tegemoet zien en de eenentwintigste eeuw
met buitengewoon efficiënte en operationele middelen binnenvaren.
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De 50ste verjaardag van de Marine werd gevierd met een grootse Vlootparade en
in aanwezigheid van Z.M Koning Albert II. Zowel Belgische als Buitenlandse
schepen waren aanwezig op de kleine rede voor Oostende om de Koning te
begroeten. Maar na het feestgedruis in 1996 moeten er keuzes gebeuren. Na de
zoveelste herstructurering werd beslist om Oostende volledig af te stoten en
enkel de Mijnenbestrijdingsschool te behouden met zijn administratieve
faciliteiten. Het einde van een tijdperk in Oostende was aangebroken. Ook de
bunker van Vlissegem zou verdwijnen en vervangen worden door een nieuw
Communicatie centrum in Zeebrugge. De bouw van nieuwe kustmijnenveger
KMV werd geschrapt van de planning en uiteindelijk werd uitgekeken naar
nieuwe opportuniteiten en samenwerkingsakkoorden met Nederland, door de
creatie van ABNL - Admiraal Benelux, een unieke samenwerking tussen de
Belgische-en Nederlandse marine zowel op operationeel, logistiek als
personeelsbeleid. Niettemin bleef onze core business het mijnenvegen. Daarvoor
en sinds 1998 nemen mijnenjagers van onze marinecomponent regelmatig deel
aan ontmijningsoperaties is Estland, Letland en Litouwen. België draagt
daarmee bij tot de ontmijning van de kustwateren van de Baltische staten. Zo
kunnen onze bemanningen hun kennis ter plekke in de praktijk toepassen. Een
dergelijk initiatief ondersteunt bovendien de opleiding van en de samenwerking
met de nieuw NAVO-vloten.In 2004 werden grote investeringen voorzien voor
de Marinecomponent. De beslissing werd genomen om onze oude fregatten van
het type Wandelaar niet te vernieuwen en te vervangen door twee recente Mfregatten die ons toelaat om de samenwerking met de Koninklijke Marine verder
te verdiepen. Door te kiezen voor het Nederlandse M-fregat gebouwd in de jaren
90, sluiten België en Nederland zich aan bij hetzelfde concept. De twee Belgische
fregatten en twee Nederlandse schepen hebben dezelfde inrichting, bewapening,
uitrusting en samenstelling van bemanning. Enkel de kentekens op de
uniformen en de vlag verschillen... en het eten volgens een Belgische zeeman!
Door die twee polyvalente schepen, gedoopt Leopold I door Z.M Koningin
Fabiola en Louise Marie gedoopt door Z.M Koningin Paola, aan te kopen, kan
Defensie tot minstens 2025 een brede gamma aan maritieme missies aan. De
schepen kunnen immers aangepast worden aan de veranderde opdrachten en
technologische vernieuwingen. Bovendien zullen België en Nederland
gezamenlijk instaan voor het onderhoud en de modernisering. Een concept dat
beide landen tijd- en geldwinst zal opleveren. Onze toekomst is verzekerd.

De Koninklijke maatschappij der ex-onderofficieren afdeling Oostende dankt in
het bijzonder de auteur van het artikel 1ste Meester-chef Rubbens Hubert van de
Marine Basis Zeebrugge voor zijn volledige medewerking, dewelke het mogelijk
gemaakt heeft dit in ons driemaandelijks tijdschrift te laten verschijnen .

Verpoucke Albert-John

Bank
DEXIA REGIO OOSTENDE CVBA
AGENTSCHAPPEN
WAPENPLEIN : 059 / 56 80 80
PETIT – PARIS : 059 / 56 07 00
SINT – JAN :

059 / 56 07 90

MARIAKERKE : 059 / 56 07 50
BREDENE :

059 / 33 94 90

Begrafenisonderneming Crematies
Funerarium met de meest
hygiënische bewerkingszorgen

Opel

DAG en NACHT tot uw dienst
Alle formaliteiten en vooraf regelingen
Een onderneming die geen deel uitmaakt
van een Amerikaanse groep

Degroote
Distributeur en erkend reparateur voor
personen en bedrijfswagens
(1) Brugge, Kolverstraat 76
(2) Jabbeke, Gistelsesteenweg 546

LUC SERVATY
Torhoutsesteenweg 212
8400 Oostende
Tel 059 50 25 43
HET BESTUUR VAN DE

www.opeldegroote.be
Tel ( 1 ) 050 / 45 62 62
( 2 ) 050 / 81 90 10

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE
BAROEN André
H Conscienseplein 1
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27
VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
VERPOUCKE Albert-John
Nieuwpoortsesteenweg 571 bus 3-2

059/70.89.22
8400_Oostende
059/51.30.41
8400 Oostende
059/32.32.07
8400 Oostende
059/50.35.47
8400 Oostende

DEWULF Gilbert
Slachtersstraat 2, bus 4
LASON Maurice
Berkenlaan 12
KIMPE Pierre
J. Peurquaetstraat 18 bus 2
DEWULF Etienne
Stockholmstraat 43 bus 5
SOMERS Jacques
Zeedijk 170, D7
PAUWELS Pierre
J. Peurquaetstraat.18 bus 1
POSSENIER Gilbert
Paul Orbanpromenade 4 bus 0003

059/50.78.48
8400 Oostende
059/809038
8400 Oostende
059/50.35.69
8400 Oostende
059/50.60.10
8400 Oostende
059/50.20.87
8400 Oostende
059/50.24.74
8400 Oostende
058/23.27.44
8620 Nieuwpoort

Voorzitter ter Ere
Voorzitter
eddy.coenye@skynet.be
Ondervoorzitter
Nat Ondervoorzitter Federatie
Ceremoniemeester/feestleider
albertjohn.verpoucke@skynet.be
Secretaris
Vaandeldrager
Penningmeester
pierre.kimpe@telenet.be
Bestuurslid
e_dewulf@skynet.be
Bestuurslid
Bestuurslid
Materiaalmeester
Bestuurslid /Webmaster
g.possenier@euphonynet.be

Joris LESTAEGHE
ELEKTRICITEIT
WINKEL:
Nu met bijstand
24 op 24 uur
Kantoor

Torhoutsesteenweg 516
8400 oostende
Tel : 059 / 80 02 84
Fax : 059 / 51 03 43

UYTTENHOVE bvba

Dorpstraat 77 – 8432 LEFFINGE
Tel 059 / 30 06 20 – fax 059 / 31 42 93
E-mail : info@kantoor-uyttenhove.be

Alle werkdagen open van :
07.00 – 12.00 en 13.00 – 19.00

