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Voorwoord door de Voorzitter
Beste leden, vrienden
Tijdens onze zomerstop, werden wij getroffen door het smartelijk verlies van
echtgenoot, echtgenote of familielid bij enkele van onze leden.
De vereniging biedt langs deze weg nogmaals haar diep medeleven aan de getroffen
families.
Aan diegene die een heelkundige ingreep hebben ondergaan, wensen wij een snel
herstel toe.
Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik tot oproep aan alle leden om het ganse
jaar door (en vooral in de zomermaanden) de vereniging op de hoogte te stellen van
een overlijden of een ziekenhuisopname teneinde ons medeleven te betuigen of een
bezoek te kunnen brengen.
De zomer die in juli met soms temperaturen tussen 30 en 32 graden begon, eindigde in
mineur met regenbuien en stortregens in augustus. Nochtans hoop ik en ben ervan
overtuigd dat jullie allemaal uitgerust en onbekommerd terug zullen deelnemen aan
onze activiteiten vanaf september.
Het bestuur is klaar om erin te vliegen, en de komende activiteiten, daguitstap, banket,
eindejaarsreceptie, ledenvergaderingen en etentjes tot een goed einde te brengen.
Tot straks, en nog vele mooie zonnige dagen
E. Coeneye

Secretariaat nieuws
IN MEMORIAM.

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
Dankbaar om wat zij voor ons is geweest melden we het overlijden van
Mevrouw Marie Lauwers
Weduwe van de heer Laurent Glibert.
Geboren te Oostende op 27 januari 1943 en er overleden op 2 augustus 2010.
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren
afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, bij een der
bestuursleden of via internet http://home.euphonynet.be/ex-ooffr
Lidgeld dient gestort op het rek. nr. 000-0146912-54,
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
- 7 euro ; voor weduwen
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Secretariaat:
Slachtersstraat 2 bus 4, 8400 Oostende. Tel 059/507848
Denksport
Oplossing vorige opgave = papier
Winnaar : uit de juiste inzendingen werd de heer Van Hooland als winnaar uit geloot.
Hij zal eerdaags zijn prijs, een fles champagne, ontvangen
Nieuwe opgave
Het begint met de “ N “ eindigt op “ euken “ en is heel lekker
Wat is het?
Antwoord wordt verwacht vóór 31 dec 2010 bij de voorzitter.
Het antwoord wordt bekend gemaakt op de ledenvergadering tijdens de maand januari 2011.
Bij meerdere juiste inzendingen gaat de prijs naar de winnaar door het lot aangeduid.
Succes

Uit Sympathie
Hilda Seys
Meetje van Mariakerke
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Agenda
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 07 oktober 2010
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Showtime
koffietafel en tombola

Donderdag 18 november 2010.
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Overlijden wat nu? Door Cdt DeFlo sociale dienst Brugge
koffietafel en tombola

Donderdag 09 december 2010
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Intensieve zorgen door Mr Oosterlinck
koffietafel en tombola

Donderdag 13 januari 2011
-

verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Nieuwjaarsreceptie met snacks, dans en animatie ( met inschrijving)
Speciale tombola

Donderdag 10 februari 2011
-

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

-5-

2. 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.
11 oktober - 8 november – 29 november - 13 december.
2011
10 januari – 31 januari – 21 februari – 14 maart – 04 april – 02 mei – 23 mei – 06 juni – 27 juni18 juli – 08 augustus – 29 augustus – 19 september – 10 oktober – 07 november – 28
november – 19 december
3. Planning
A Bestuursvergaderingen
2010.
06 oktober – 03 november – 01 december

2011
-

05 januari – 02 februari – 02 maart – 06 april – 04 mei – 01 juni – 07 september

-

05 oktober – 26 oktober – 07 december
B

Ledenvergaderingen

2010.
– 07 oktober – 18 november – 09 december
2011
- 13 januari – 10 februari – 10 maart – 14 april – 12 mei – 15 september – 13 oktober
- 03 november – 08 december
4. Koningsdag
Zaterdag 12 november 2011
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KONINGSDAG: 13 NOVEMBER 2010

Wij vieren Koningsdag op 13 november 2010.
Zo zetten de Ex-Onderofficieren van Oostende hun 124- 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"
- Lichtgerookte eendenborst met meloen
- Bisque van garnalen met peterselie
- Kalfsoester met tijmhoningsausje en broccoli aardappelgratin
- Tulp met vanille-ijs, vers fruit en fruitcoullis
- Mokka met koekjes
De drank is niet inbegrepen, maar aangepaste wijnen worden aan
democratische prijzen beschikbaar gesteld.
Er wordt ten dans geleid door DJ's on the Road.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgelegd op 36 euro
per persoon. De meerwaarde van het banket wordt bijgelegd door de
vereniging.
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door storting, overschrijving of contante betaling bij de penningmeester.
Uiterste datum van betaling: 31 oktober 2010.
Het rekeningnummer van onze vereniging: 000-0146912-54
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC :
BPOTBEB1
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. (Inschrijvingsformulier
verder in dit boekje)
Wij wensen allen die deelnemen een aangename dag toe onder
vrienden.

-7-

SENIORENADVIESRAAD

Seniorenweek 16 tot 20 november 2010
Gratis activiteiten voor alle Oostendse Senioren.
Dinsdag 16 November
14u30 : Quiz in Ten Stuyver, Stuiverstraat 357. (Deuren open vanaf 14uur)
Ploegen van 4 personen- meerkeuzevragen. Inschrijven individuele deelnemers
niet verplicht, wel gewenst; Verenigingen inschrijven bij J.P.Strumane, SintFranciscusstraat, 55/7 Oostende; e-mail: jp.strumane@skynet.be of via
devertegenwoordiger van je vereniging bij de SARO. ________________________________
Woensdag 17 November
14u30 : "Sterren op de dansvloer" in Ten Stuyver, Stuiverstraat 357
(deuren vanaf Huur). Gezellige T-Dansant met tussendoor een danswedstrijd
voor 55-plussers(quick step, swing &weense wals) en ook dansdemonstraüe.
Inschrijven voor de wedstrijd bij Francine Gombert. 059 801445 of via claeysgombert@skynet.be. _____________________________________________________________________
Donderdag 18 November
14u30 : Kaarten of Wandelen. (Inschrijven vanaf Muur)
Manillekaarten: In Ten Stuyver, Geen inleg! Mooie geldprijzen te winnen.
Wandelen: Educatieve wandeling van 5km, Start Ten Stuyver om 14u30.
Er is een stop voorzien in het Molenhuis in Stene.
Aankomst in Ten Stuyver, waar er nog een tombola is voor de deelnemers. ______
Vrijdag 19 November
14u30:Toneel: Zuinige Marie: Humoristische monoloog door Rita Vereecke, met
dolkomische situaties, uit het leven gegrepen.
Ten Stuyver, Stuiverstraat 357. (Deuren open vanaf 14uur) _________________________
Zaterdag 20 November
10u30 tot Ilu30 : Concert. In "De Geuzetorre" Kazernelaan, l Oostende.
Licht klassiek concert, verzorgd door de leerlingen van het conservatorium.
(Deuren open:10uur).
11u45: Receptie voor alle Oostendse Senioren, aangeboden door het
stadsbestuur ter afsluiting van de Seniorenweek, in de inkomhall van het
stadhuis.
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GEVAAR : KOOLMONOXIDE
Iedereen weet het: je moet opletten met toestellen die koolmonoxide (CO) produceren. Elk jaar
weer moeten in ons land meer dan duizend mensen met vergiftigingsverschijnselen in een
ziekenhuis opgenomen worden. Elk jaar telt men ook tientallen dodelijke ongevallen door COvergiftiging.
CO: kleur- en reukloos !
CO is giftig omdat het zich vastzet op onze rode bloedlichaampjes en daardoor het
zuurstofvervoer in ons lichaam verhindert. Dit kleur- en reukloos gas belet dus de
zuurstofvoorziening van de hersenen en kan dodelijk zijn. Men krijgt hoofdpijn, braakneigingen,
zwijmelingen, raakt bewusteloos en nog erger.
Dodelijke ongevallen zijn niet zelden te wijten aan het feit dat men veel van zijn krachten verliest
en bijvoorbeeld niet meer in staat is om een deur of een venster te openen.
Waar schuilt het gevaar ?
1) Slechte afvoer van verbrandingsgassen.
Bij een rechtstreekse afvoer via de schoorsteen :
- opgelet voor vogelnesten en opgehoopt roet (zeker als je hout, kolen, briketten of stookolie
verbrandt);
- nakijken of de schoorsteen wel boven het dak, andere woningen, bomen, enz. uitsteekt;
- controleren of de schoorsteen en meer bepaald het metselwerk in goede staat verkeert;
- 1 keer per jaar de schoorsteen laten vegen als je hout, kolen of stookolie verbrandt. Als je intensief stookt met harshoudend hout (bv. den) kan het zelfs nodig zijn de schoorsteen vaker te
vegen. Een schoorsteen aangesloten op een toestel dat gas verbrandt, vervuilt veel minder
(controle om de drie jaar volstaat in dit geval).
2) Te weinig aanvoer van verse lucht:
Sommige verwarmingstoestellen zijn niet aangesloten op een rechtstreekse afvoer, denk aan
een petroleumkachel, een katalyseradiator op propaan of butaan :
- de kamer moet voldoende verlucht worden zodat er geen te hoge concentratie van verbrandings
gassen ontstaat (voorzie een verluchtingsrooster, open een deur of een venster, gebruik een
ventilator) ;
- beperk de verwarmingsperioden, in feite zijn der gelijke toestellen slechts bedoeld als
hulpverwarming.
3) Onvoldoende onderhoud :
Niet alleen de schoorsteen moet onderhouden worden, ook de toestellen zelf moeten geregeld
nagekeken en eventueel opnieuw afgesteld worden :
- controleer het toestel op barstjes in het kachellichaam (daarlangs kunnen gassen ontsnappen) ;
- laat gaskachels en gasketels om de drie jaar nakijken, stookolie- en kolenketels/kachels ieder
jaar (liefst in de zomerperiode).
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4) Onjuist gebruik van het toestel.
Het kan gebeuren dat alles perfect in orde is maar dat u toch problemen krijgt door een slecht
gebruik. Om dat te vermijden :
- streef een zo volledig mogelijke verbranding van de brandstof na. Sluit daarom nooit de
luchttoevoer van de kolen- of de houtkachel volledig af, een onvolledige verbranding produceert
CO ;
- sluit de schoorsteenklep niet te veel (open die schoorsteenklep volledig wanneer u brandstof
bijvult) ;
- sluit geen verschillende toestellen aan op hetzelfde schoorsteenkanaal ;
- let op met een keukenventilator of een dampkap als er in hetzelfde lokaal een kachel brandt
(deze toestellen kunnen onderdruk veroorzaken die de rookgassen van de kachel in het lokaal
trekt).
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Speel-goed
Sinterklaas komt er aan en u vraagt zich misschien af. hoe kies ik verantwoord
speelgoed? We geven u hieronder enkele bedenkingen over spelen in het
algemeen en enkele tips voor creatief en betaalbaar Speelgoed dat past in de
interessesfeer van een peuter.
Spelen om te ontwikkelen
Door te spelen ontwikkelt het kind zich en leert het de wereld kennen. Maar
kinderen spelen niet altijd zoals hun ouders dat graag zien, maar zoals ze zelf
willen. Probeer u daarom zo weinig mogelijk in te laten met het spel van uw
kind. Zo geeft u het de ruimte en de autonomie die het nodig heeft om zich te
manifesteren als een eigen persoontje. Maar 'alleen' spelen is uiteraard geen
synoniem van 'zonder toezicht' spelen!
Speelomgeving
Bij de keuze van speelgoed kunt u zich laten leiden door diverse criteria: prijs,
kwaliteit, veiligheid, leeftijd van het kind, pedagogische waarde... Let bij de
keuze ook op de omstandigheden waarin uw kind moet spelen. Zo geeft u het
best geen spelletjes die te gehorig zijn voor de benedenburen als u in een flat
woont, of geen buitenspeelgoed als u in een drukke straat woont.
De speelgoedtoptien
Peuters zijn tuk op grote voertuigen waar ze allerlei kunnen in- en
uitkieperen zoals een tractor of een vrachtwagen. Of een zakje potgrond,
enkele bloembollen, een kistje en een schepje. Of een dik stuk piepschuim met
spijkers, een lichte hamer en een klein zaagje. Of enkele reuze grote kralen
met een lang stuk wasdraad... Of een vergrootglas en een zakje kleine
spulletjes om te bestuderen. Of een lap stof rond drie aan elkaar bevestigde
borstelstokken om een tent te maken. Ook bad speelgoed, (zelfgemaakte)
was-handpopjes, enkele dichtgeknoopte stoffen voelzakjes... staan in de top 10
bij peuters.
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Wat moet u doen om een begrafenisvergoeding te bekomen?
Onderstaande informatie geldt enkel wanneer de CDVU-Pensioenen (Kunstlaan 30 te
1040 Brussel) het rustpensioen uitbetaalde van de overleden ambtenaar. Werd het
rustpensioen van de overledene niet door de CDVU-Pensioenen uitbetaald, dan moet
u zich wenden tot de instelling die het rustpensioen uitbetaalde!
Wat is de "begrafenisvergoeding"?
De begrafenisvergoeding is een tegemoetkoming, ter compensatie van de gedane
begrafeniskosten, die wordt uitbetaald bij het overlijden van een persoon die een
rustpensioen genoot ten laste van de Staatskas.
Geeft geen recht op een begrafenisvergoeding:
• Overlevingspensioenen
• Vergoedingspensioenen
• Koloniale pensioenen
Wie heeft recht op de begrafenisvergoeding?
• De echtgenoot (weduwe/weduwnaar: de niet uit de echt, noch van tafel en bed
gescheiden echtgenoot)
• Of, bij ontstentenis, de erfgenamen in rechte lijn (vader, moeder, kinderen of
kleinkinderen)
• Of, bij ontstentenis, elke derde persoon (broer, zus, neef, nicht, de uit de echt of
van tafel en bed gescheiden echtgenoot, een instelling, ...) die bewijst dat hij/zij
de begrafeniskosten heeft gedragen
Welk is het bedrag van de begrafenisvergoeding?
• Voor de langstlevende echtgenoot of de erfgenamen in rechte lijn is de
vergoeding gelijk aan het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen
maar beperkt tot 2.150,73 EUR op 01-01-2007
• Voor de andere rechthebbenden is de vergoeding gelijk aan de werkelijk
gedane kosten zonder het laatste bruto maandbedrag van het rustpensioen te
overschrijden (en steeds beperkt tot 2.1 50,73 EUR)
Opmerkingen:
• In geval van interne cumulatie (meerdere rustpensioenen):
alle bedragen worden in aanmerking genomen om het bedrag van de
vergoeding te berekenen, zonder dat het totaal het toegelaten maximum mag
overschrijden.
• In geval van externe cumulatie:
er wordt enkel rekening gehouden met het pensioen ten laste van de Staatskas.
Moet de begrafenisvergoeding worden aangevraagd?
• U bent de langstlevende echtgenoot
(niet uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden)

-11In dit geval wordt u het overlevingspensioen en de begrafenisvergoeding
ambtshalve toegekend. U hoeft dus geen aanvraag voor de
begrafenisvergoeding in te dienen.
Opgelet!: Bij feitelijke scheiding dient u wel een (goed leesbare) fotokopie van
op uw naam opgestelde en vereffende facturen van de begrafeniskosten aan de
Pensioendienst voor de overheidssector over te maken.
• In alle andere gevallen moet men een aanvraag indienen.
Waar moet de begrafenisvergoeding worden aangevraagd?
*Zie opmerking onderaan
De aanvraag moet worden gericht aan:
Pensioendienst voor de Overheidssector
Ontvangst briefwisseling
Victor Hortaplein 40 bus 3O
1060 Brussel
België
U kunt, op eenvoudig verzoek (schriftelijk, per telefoon,...), een voorgedrukt formulier
"Aanvraag begrafenisvergoeding" verkrijgen bij de dienst "Beqrafenisverqoedinq".
Welke documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd?
• De langstlevende echtgenoot
(niet uit de echt, noch van tafel en bed gescheiden echtgenoot)
De langstlevende echtgenoot moet geen aanvraag indienen: de Pensioendienst
voor de overheidssector zal automatisch de betrokkene verzoeken de gekozen
uitbetalingswijze mee te delen.
Bijkomende documenten ingeval van feitelijke scheiding:
De langstlevende (feitelijk gescheiden) echtgenoot voegt een fotokopie toe van
de op zijn naam opgestelde en vereffende facturen van de begrafeniskosten.
• De erfgena(a)m(en) in rechte lijn
(vader, moeder, kind, kleinkind):
o Deze moet(en) het aanvraagformulier "Begrafenisvergoeding" invullen.
En de volgende documenten bijvoegen:
• Een uittreksel uit de overlijdensakte waarin de geboortedatum
en de burgerlijke staat van de overledene wordt vermeld
• Een akte van bekendheid (afgeleverd door de vrederechter of
door een notaris) of een erfrechtverklaring (afgeleverd door het
gemeentebestuur) waarin de hoedanigheid van de erfgena(a)m(en)
wordt vermeld.
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Dan moet één van de erfgenamen worden gemachtigd.
Een machtiging met de handtekening van alle andere erfgenamen
(=lastgevers), gewettigd door het gemeentebestuur van ieders
woonplaats of een fotokopie van de identiteitskaart van iedere
lastgever, moet worden bijgevoegd.
• Andere (derde/instelling)
In dit geval moet u:
o Het aanvraagformulier "Begrafenisvergoeding" invullen En de volgende
documenten bijvoegen:
•

Een uittreksel uit de overlijdensakte waarin de geboortedatum en
de burgerlijke staat van de overledene wordt vermeld

•

Een akte van bekendheid (afgeleverd door de vrederechter of door
een notaris) of een erfrechtverklaring (= een attest van de
burgemeester waarbij verklaard wordt of er ai dan niet erfgenamen
in rechte lijn zijn)

•

Fotokopies van de facturen van de begrafeniskosten
Deze facturen dienen opgesteld te zijn op naam van de persoon of
de instelling die de kosten heeft betaald (de vermelding
"Successie van" of "Aan de erfgenamen" wordt niet aanvaard) en
dienen door de leveranciers "Voor voldaan" te zijn getekend.

Belangrijke opmerkingen:
• Stuur nooit de originele facturen op! Die hebt u nodig voor de
successieaangifte.
•

De betaling van de begrafenisvergoeding mag worden aangevraagd tot 10
jaar na de overlijdensdatum van de gepensioneerde!

Aanvullende informatie
•

•

Welke begrafeniskosten komen in aanmerking?
Alle begrafeniskosten komen in aanmerking (behalve kosten voor
decoratie en maaltijden)
Behoort de begrafenisvergoeding tot het activa van de nalatenschap?
De begrafenisvergoeding maakt geen deel uit van de activa van de
nalatenschap. Is er geen weduwe/weduwnaar of een of meerdere
erfgenamen in rechte lijn, dan wordt de vergoeding uitbetaald aan diegene
die de begrafeniskosten heeft gedragen, wat ook de testamentaire
bepalingen zijn.
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DOVO
Nog elke dag bommen ruimen
Elke dag nog rukt DOVO, de Dienst Opruiming
en Vernietiging van Ontploffingstuigen van het
Belgische leger, uit om munitie en oorlogstuig
te ruimen. Elke dag! Opmerkelijk, de grote
wereldoorlogen liggen immers ai lang achter ons
DOVO bestaat uit drie eenheden in Poelkapelle,
Zeebrugge en Oud-Heverlee. Het hoeft bijna niet
gezegd dat de afdeling in Poelkappelle, het dichtst bij
de door WO I bijzonder zwaar getroffen Westhoek,
het meest opruimingswerk heeft. "Elk jaar ruimt
DOVO in heel België zowat 300 ton munitie. Twee
derde daarvan wordt geruimd in de Westhoek", licht Compagniecommandant Gunther Haustraete
toe. Opmerkelijk is dat elk jaar nog altijd even veel ton uit de bodem wordt gehaald. "De cijfers
blijven inderdaad lineair", zegt Ganther Haustraete. "Munitie is zoals steen, vroeg of laat komt ze
vanzelf terug boven. Landbouwersploegen graven nu ook veel dieper. Laat mij toe enkele opmerkelijke cijfers te geven. Tijdens WO I werden zowat1,5 miljard projectielen aangevoerd in de
Westhoek. Bij De Slag om Passendale werden zowat 4 miljoen projectielen op één dag gebruikt, dat
verklaart waarom hier nog munitie in de grond zit."
Elke dag
En dat ze veel werk hebben, bewijst het feit dat de diensten van DOVO in Poelkapelle nog elke dag
oorlogstuig ophalen. "In de zaaiperiodes en de oogstperiodes kan één ploeg het werk zelfs niet alleen
aan. Dan zetten we drie tot vier ploegen in per dag." Ondanks het mindere tonnage per jaar (zowat
100 ton) rukken zelfs de DOVO-diensten van Oud-Heverlee nog elke dag uit. "Wij hebben het nadeel
dat we grotere afstanden hebben. Naast Zeebrugge en Poelkappelle bestrijken wij zowat de rest van
België. Ook voor ons zijn de twee wereldoorlogen nog lang niet voorbij", klinkt het in Oud-Heverlee.

“Jaarlijks ontploft in de Westhoek nog een bom”….
Eén ontploffing per Jaar
Ondanks het gevaar verbonden aan oorlogsmunitie,
vallen er toch relatief weinig ongevallen te noteren. "De
mensen en dan vooral landbouwers hebben al goed
geleerd wat ze moeten doen. Ze melden ons zo vlug
mogelijk als ze munitie gevonden hebben. Maar gevaarlijk blijft het. Vorig jaar is er nog een landbouwer
omgekomen toen hij onwetend een vuurtje stookte
boven een bom. Elk jaar ontploft er ook nog wel een projectiel bij het bewerken van het land. Ploeg en tractor
beschermen de chauffeur echter meestal afdoende. Het
meeste gevaar is er eigenlijk bij verzamelaars. Zij
denken soms te snel dat ze alles weten van de munitie.
Daar loopt het soms nog wel eens verkeerd af', besluit
Gunther Haustraete
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't Klein Kasteeltje
Het Klein Kasteeltje ontleende
zijn naam aan het grote
herenhuis, door water omringt,
dat hier sinds 1560 stond. De
Oostenrijkse regering koopt deze
privé eigendom aan op 13 maart
1775 en maakt er een kazerne
van. De benaming wordt «
Kazerne van Ansillon »,
genaamd naar de laatste eigenaar
François de Ansillon, schepenen,
burgemeester en ontvanger van de stad Brussel. Ook na de Franse Revolutie
blijft het klein Kasteeltje dienst doen als militair gebouw. In 1815, na de Slag
bij Waterloo, werden de Franse krijgsgevangenen hier opgesloten.
De steden werden verplicht « de
(militaire)
gebouwen
te
onderhouden tot zij in een
degelijke reparatiestaat verkeren
». Deze bedorven Franse erfenis
zou er voor zorgen dat de
kazernes een stiefmoederlijke
behandeling kregen en stilaan in
verval geraakten, maar toch
bleven dienst doen! Tijdens de
Hollandse periode werd het plan
*De kazernepoort, kort na de Eerste Wereldoorlog*
geopperd om een nieuwe kazerne
voor 3.000 man te bouwen op de
plaats van de vervallen oude, maar de Belgische Revolutie van 1830 stak
stokken in de wielen.
Na jarenlange discussies besluit de stad Brussel op 8 juli 1848 uiteindelijk om
op eigen kosten een infanteriekazerne te bouwen die 1.200 manschappen kan
herbergen op de plaats van het oude Klein Kasteeltje. Op 9 september van
hetzelfde jaar wordt toestemming gegeven tot het leggen van de fundamenten.
Wegens problemen met de drassige ondergrond lopen de werken 1 jaar
vertraging op en uiteindelijk op 23 september 1853 wordt het nieuwe Klein
Kasteeltje plechtig en officieel geopend. Het was een zeer moderne kazerne in
België en in het buitenland erg bewonderd.
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De eerste bewoners zijn het Regiment Karabiniers ze zullen op 12 september
1894 verhuizen naar de nieuwe kazerne aan het Daillyplein te Schaarbeek. De
nieuwe gasten zijn het 9é Linieregiment. Deze eenheid zal van hier uit op 3
augustus 1914 naar Liège worden overgebracht.
Tijdens de Duitse bezetting werd het Kasteeltje natuurlijk door de Duitsers
gebruikt, na de wapenstilstand gaf ze onderdak aan het 4é Karabiniers. Toen
deze eenheid in 1922 werd ontbonden betrok het 9é Linie opnieuw « zijn »
kazerne waar het zou blijven tot de volgende oorlog.
Na de bevrijding van 1944 werd het Klein Kasteeltje gebruikt als « bijhuis »
van de gevangenis van Sint-Gillis en werden er incivieken opgesloten en Duitse
krijgsgevangenen die uit de koolmijnen waren gedeserteerd. Dit
interneringscentrum werd gesloten op 31 december 1950.
Vanaf 1951 tot 1985 deed de kazerne dienst als Centrum voor Rekrutering en
Selectie. Iedere mannelijke Belg die opgeroepen werd voor de dienstplicht zou
hier zijn « Drie Dagen » volbrengen, een gebeurtenis die hij voor de rest van
zijn leven zou meedragen.

*Soldaten van het 9é
Linieregiment.
Ongedateerde
postkaart, naar alle
waarschijnlijkheid
betreft het hier een
troepenkamer in het
Klein Kasteeltje*

*De mess-onderofficieren (links) en de mess-officieren (rechts), circa 1913*
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INSCHRIJVINGSFORMULIER KONINGSDAG
Koningsdag 13 november 2010
Naam :…………………………………………………………….
Straat :……………………………………………………………
Postnr :……………………………………………………………
Tel/GSM :………………………………………

Voornaam :……………………………………………
Nr :………….Bus :……………………
Gemeente :……………………………………………
e-mail :…………………………………..

Tafelgenoot :(één naam)………………………..
Aantal personen :………………..
Ik stort vóór 31 okt 2010 x…… maal het bedrag van …………..€ per persoon op rekening
000-0146912-54 van de K.M.Ex.Ooffr Afd Oostende
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
KIMPE Pierre, J.Peurquaetstraat 18 bus 2, 8400 Oostende
De inschrijving is geldig bij ontvangst betaling
Handtekening
Opsturen naar: VERPOUCKE John, Nieuwpoortsesteenweg, 571 bus 3/2, 8400 Oostende
Of mailen naar albertjohn.verpoucke@telenet.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER NIEUWJAARSRECEPTIE
Nieuwjaarsreceptie 13 januari 2011
Naam :…………………………………………………………….
Straat :……………………………………………………………
Postnr :……………………………………………………………
Tel/GSM :………………………………………

Voornaam :……………………………………………
Nr :………….Bus :……………………
Gemeente :……………………………………………
e-mail :…………………………………..

Tafelgenoot : (één naam)………………………..
Met echtgenote/partner :…Ja / Neen……(Schrappen wat niet past)
Deelname GRATIS voor u en uw echtgenote / partner, mits lidgeld 2011 betaald
Lidgeld 2011 betaald
Ik stort mijn lidgeld 2011 op rekening 000-0146912-54 van de K.M.Ex.Ooffr Afd Oostende
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
KIMPE Pierre, J.Peurquaetstraat 18 bus 2, 8400 Oostende
Leden en sympathisanten: 10 €
Weduwen : 7 €
Handtekening

□
□

Opsturen naar: VERPOUCKE John, Nieuwpoortsesteenweg, 571 bus 3/2, 8400 Oostende

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

Opel

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

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

HET BESTUUR VAN DE

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@telenet.be
Secretaris
Vaandeldrager
Penningmeester
pierre.kimpe@telenet.be
Bestuurslid
e_dewulf@skynet.be
Bestuurslid
Bestuurslid / Materiaalmeester
pierrepauwels@telenet.be
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

