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Voorwoord door de Voorzitter
Beste leden, vrienden
Het was alweer een echte onvervalste Belgische zomer die we dit jaar hebben
gehad. Globaal bekeken, mogen we ons toch nog gelukkig achten in een streek te
wonen met een gematigd klimaat. Zonder die extreme uitschieters die in sommige
landen tot zware catastrofen leiden. Terug in de werkelijkheid. Nog steeds geen
regering en met poging NR 6 hopelijk eindelijk wat resultaten. Het bestuur is reeds
volop bezig met de evaluatie van ons banket ter gelegenheid van koningsdag, de
nieuwjaarsreceptie, onze volgende dagreis en het zoeken naar interessante sprekers
voor 2011.
Onze leden blijven hopelijk fit en gezond, want beste vrienden het succes van de
vereniging hangt in de eerste plaats af van de inzet en de morele waarde van de
individuen die er deel van uitmaken. Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van de
mogelijkheid om samen te zijn. Het ledenaantal vermindert steeds. Redenen
daarvoor is niet moeilijk. Geen vernieuwing, ouderdom, gezondheidsproblemen,
mobiliteit, verplaatsing zeer moeilijk door handicap of te ver afgelegen.
Maar beste collega’s, het bestuur hoopt dat jullie zo talrijk mogelijk zullen
deelnemen aan de komende activiteiten.
Tevens wensen wij alle leden, weduwen, sympathisanten en adverteerders een
goede gezondheid toe.
Uw voorzitter

Secretariaat
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
Er kwamen geen antwoorden binnen op de vraag uit vorige uitgave.
De vraag blijft open en antwoord wordt verwacht vóór 31 mar 2011 bij de voorzitter.
Succes

NIEUWE LEDEN 2010.

-3-

Wij heten de volgende nieuw-aangesloten Ex-Onderofficieren van harte welkom in onze
Koninklijke Maatschappij.
- RYSELMANS Michel
- LAFORCE Rudy
MEDAILLE VAN DE EX-ONDEROFFICIER .
Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de Medaille
van Ex-Onderofficier in het jaar 2011.
- ASPESLAGH Roland
- ALLEMEERSCH Erik
- TAGHON Daniël
- DEPIL Claude
- SNYDERS Jan
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.
BESTUURSLEDEN EINDE MANDAAT EN HERKIESBAAR IN 2011
 DEWULF Etienne
 PAUWELS Pierre
 LASON Maurice

Ledenvergaderingen
Met de uitgave 3 van “De klaroen” van het jaar 2010 werd uw mening gevraagd
over het terug organiseren van een ledenvergadering tijdens de maand juni.
Op deze vraag hebben slechts 9 leden een positief antwoord gegeven.
Bij deze werd op de bestuursvergadering van Okt 2010 beslist de organisatie van
de ledenvergaderingen NIET te wijzigen en ons huidig systeem te behouden.
LIDGELDEN 2011
Het lidgeld voor het jaar 2011 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,
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Er kan ook contant betaald worden tijdens de ledenvergaderingen
Gezien de recente wijzigingen in de nationale voorschriften, waarbij de afdelingen,
vóór 01 feb het lidgeld voor hun leden moeten doorstorten naar de nationale kas,
vragen wij nu ook aan onze leden om zich vóór deze datum in orde te stellen met
hun lidgeld 2011.
Er wordt er ook aan herinnerd dat men met het lidgeld 2011 in orde moet
zijn bij de inschrijving voor de nieuwjaarsreceptie 2011
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Activiteiten in het jaar 2011 van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht Afdeling
Oostende
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen in principe op de
tweede 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 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
Quiz (allerlei)
koffietafel en tombola
Donderdag 03 maart 2011
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Statutaire vergadering
koffietafel en tombola
Donderdag 14 april 2011.
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
koffietafel en tombola
Donderdag 12 mei 2011
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
onderwerp zal later worden medegedeeld
koffietafel en tombola
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.
2011
10 januari – 31 januari – 21 februari – 14 maart – 04 april – 02 mei – 23 mei – 06
juni – 27 juni- 18 juli – 08 augustus – 29 augustus – 19 september – 10 oktober –
07 november – 28 november – 19 december
3. Planning
A Bestuursvergaderingen
2011
- 05 januari – 02 februari – 02 maart – 06 april – 04 mei – 01 juni – 07 september
- 05 oktober – 26 oktober – 07 december

B
Ledenvergaderingen
2011
- 13 januari – 10 februari – 03 maart – 14 april – 12 mei – 08 september
- 27 oktober – 17november – 08 december
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4. Koningsdag
Zaterdag 12 november

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Magda Gorremans
dit jaar

lentes

Hoe negentiger - hoe levendiger

Magda,
Als 90-jarige blijft heel erg GENIETEN van elke nieuwe dag
HARTELIJK GEFELICITEERD ! ! !
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Verslag ledenvergadering van 09 sep 2010
Buitenlandse opdrachten, anders bekeken door Lason Erik
Tijdens zijn voordracht vertelde de spreker welke verschillende gevoelens en emoties hij onderging
tijdens de voorbereiding van de buitenlandse opdracht.
Als militair word je heel goed voorbereid op wat er allemaal kan gebeuren. Zo leer je diverse
aanvalstechnieken met de passende verdediging. Je leert hoe je moet reageren op de gevaren en
dreigingen. Ziektes en klimatologische omstandigheden komen goed aanbod. Maar wat gebeurt er
eigenlijk in het hoofd van een uitgezonden militair. Zoals bij het opstellen van een testament.
Sommige van de collega’s zijn amper 20jaar en moeten al aan de dood denken. Je moet een
testament opstellen. Wetende dat de gezinssamenstelling van de meeste militairen niet zwart/wit
is, kan dit tot kleine onrusten leiden. Verschillende samenstellingen zijn mogelijk. Gescheiden van
de partner, feitelijk gescheiden, wettelijk samenwonend, gewoon samenwonend. Al dan niet
gekruid met een aantal kinderen al dan niet tenlaste.
Kortom, tijdens de voordracht kwamen alle aspecten aan bod.
Niet te vergeten de cultuurschok die een soldaat ondergaat als hij eenmaal in de vreemde terecht
komt. Hoe benader je die mensen, wat mag, wat mag je niet doen. Hoe spreek je belangrijke
personalia aan. Hoe kan je de medewerking krijgen van de lokale inwoner.
Uiteraard zijn er ook situaties waarop je niet kan voorbereid worden. Zo werd ons verteld zeker
geen contact op te nemen met de dames onder een Burka. Maar wat te doen als de dame in
kwestie contact met jou opneemt. Deze vragen en nog veel meer stonden op het programma.
Jammer genoeg faalde de techniek en was er een projectieprobleem, waardoor de foto’s die het
verschil in cultuur illustreerden niet getoond konden worden.
Bij interesse kan dit deel uitmaken van een latere voordracht, specifiek over Afghanistan.
Zonder de presentatie was zijn voordracht ook zeer interessant door zijn vlot spreekvermogen en
de wijze waarop hij de toehoorders boeide
Erik we nemen uw voorstel voor een latere voordracht ernstig.
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Show-time 07 okt 2010
Donderdag 7 Okt 2010, de wijziging
van datum van tweede naar eerste
donderdag van de maand had er
waarschijnlijk iets mee te maken,
minder volk dan gewoonlijk maar er
waren toch nog meer dan 50
mensen
aanwezig
op
de
maandelijkse
ledenbijeenkomst.
Geen gastspreker voor deze
namiddag maar Show-time voor de
leden,
gebracht
door
“De
boarestekers”.
Deze
rasechte
Oostendenaars brachten dan ook
een programma volledig gewijd aan
hun zee. Enkele vaste bezoekers
hadden zelfs hun vaste zitplaats
verlaten om rond het podium plaats te nemen om zeker niets van het spektakel te missen.
Muisstil was het in de zaal toen de artiesten beurtelings hun liedjes brachten, Soms in het
mooi Nederlands maar ook in het onmiskenbare Oostends dialect. Proficiat aan de uitvoerders
het was een prachtige namiddag
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Voorkom woninginbraken tijdens de donkere maanden
Tijdens deze korter wordende dagen, stijgt het risico op een inbraak. We stellen vast dat er
een verhoogd inbraakrisico bestaat tussen 16u en 21u. Zorg er daarom voor dat uw huis 's
avonds verlicht is. Inbrekers hebben een voorkeur om vaker toe te slaan tijdens de
wintermaanden. Daarom hebben wij hieronder een aantal preventieve tips opgelast:
 Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op uw lampen en stel ze zo in dat de
verlichting op wisselende tijdstippen in wisselende kamer aan en uit gaat volgens uw
leefpatroon.
 Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond uw woning.
 Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat u een ruimte of uw woning maar even. Laat geen
briefje betreffende uw afwezigheid achter op uw deur.
 Geef uw woning een bewoonde indruk.
 Ga na of uw woning zichtbaar is vanop de straat en verwijder eventuele planten of bomen
die de visibiliteit verminderen.
 Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen
vergemakkelijken.
 Sluit uw tuinhuisje af met een sleutel.
 Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals gsm's,
videomateriaal, computers en andere waardevolle elektronische apparatuur.
 Plaats de verpakking van uw nieuwe flatscreentelevie niet op uw trottoir. Inbrekers
weten hierdoor dat er iets te stelen valt.
 Breng uw waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis.
 Registreer de serienummers en de bijzondere kenmerken van uw waardevolle
voorwerpen. Het registratieformulier is verkrijgbaar op www.besafe.be (rubriek: Onze
publicaties).
 Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk.
 Uw technopreventief adviseur van de lokale politie geeft u hierover graag gratis advies.
 Hou ook een oogje in het zeil voor uw buren en signaleer verdachte gedragingen
onmiddellijk aan de politiediensten via het nummer 101 of via het nummer van uw lokale
politiezone. Noteer ook de nummerplaat en het merk van een verdachte wagen en geef dit
door aan de politie.
Meer informatie en preventietips vindt u via deze link:
https://besafe.ibz.be/NL/Burgers/02_mijn_huis_ma_maison/Pages/InbraakCambriolage.aspx.
Hier vindt u ook de contactgegevens van uw technopreventief adviseur.
Door hoofdinspecteur De buysere Patrick PZ Westkust
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Onderstaand een artikel via Het Nieuwsblad.

Identiteitskaart is een pak geld waard
Criminelen leggen grof geld op tafel voor een
identiteitskaart van iemand op wie ze lijken.
Toch wordt slechts een tiende van de gestolen of verloren
kaarten snel geblokkeerd.
Van onze redacteur :
Wie zijn identiteitskaart verliest, moet dezelfde reflex
hebben als zou het om een bankkaart gaan.
‘Je moet die zo snel mogelijk laten blokkeren', zegt Luc
Vanneste,
directeur-generaal
Instellingen
en
Bevolking van de FOD (federale overheidsdienst)
Binnenlandse Zaken.
Er bestaat een speciaal noodnummer om je identiteitskaart te blokkeren, vergelijkbaar met
de dienst Cardstop voor bankkaarten.
Maar slechts weinig Belgen vinden de weg naar de site of het telefoonnummer van ‘Docstop'.
Slechts een op de tien neemt contact op met de dienst voordat hij of zij naar de politie gaat om
aangifte te doen van het verlies of de diefstal van de kaart.
Dat blijkt uit het jaarverslag van Binnenlandse Zaken.
‘Jaarlijks raken 150.000 mensen hun identiteitskaart kwijt', zegt Vanneste. ‘Zo'n 15.000
daarvan bellen naar Docstop.
De rest gaat naar de politie.
Zij faxen op hun beurt de aangifte door naar onze administratie.
Die procedure duurt natuurlijk veel langer dan de kaart rechtstreeks te laten blokkeren.
Zeker als de diefstal in het buitenland gebeurt.
Binnenlandse Zaken raadt iedereen aan zijn identiteitskaart zo snel mogelijk af te sluiten.
‘Bij een derde van de aangiftes gaat het om diefstal.
Ieder jaar worden dus vijftigduizend Belgische identiteitskaarten gestolen.
Je staat er niet bij stil dat die minstens evenveel waard is als een bank- of kredietkaart.'
Dikwijls gebeurt de diefstal op bestelling. ‘Criminelen gaan op zoek naar een lookalike', zegt
Vanneste.
‘Ze zien dat wanneer ze ergens rondlopen: “Ah, met die of die persoon zou het wel lukken.
Op de foto zie ik er gewoon wat jonger uit.” Met die gestolen identiteitskaart trekken ze naar
een autoverhuurbedrijf.
De verhuurder registreert de wagen op jouw naam, de dief rijdt weg met een Mercedes S die
het bedrijf nooit meer terugziet.
Een dag later belt de politie bij jou thuis aan.'
Een ander scenario is dat dieven bij verschillende banken kort na elkaar een rekening openen
met de identiteitskaart van hun dubbelganger.
Elke rekening is goed voor enkele duizenden euro's aan krediet.
‘Die sommen schrijven ze over naar andere rekeningen of nemen ze contant op.
Uiteindelijk worden de rekeningen van de gedupeerde geblokkeerd omdat die zijn zogezegde
schulden niet betaalt.'
‘Als je tegen de bank of tegen de politie zegt dat je identiteitskaart is gestolen, geloven ze je
niet.
De bankbediende heeft immers het nummer van jouw kaart.

-8Wie contact opneemt met Docstop krijgt van Binnenlandse Zaken een document thuis
gestuurd.
Daarin staat dat je op dat uur en op die dag hebt gebeld om je kaart te laten blokkeren.'
Handelaars die iets verdacht vermoeden wanneer ze een kaart in handen krijgen, kunnen die
controleren via de website ‘Check-Doc'.
‘Van de 10.000 consultaties per maand zijn er gemiddeld vijf procent hits ', zegt Vanneste.
‘In de telecomsector is dat zelfs tien procent.'
Op de chip van de elektronische identiteitskaart staat dezelfde informatie als aan de
buitenkant, plus je adres, een aantal certificaten (bijvoorbeeld voor Tax on web), een
eventuele adellijke titel of speciale status (verlengde minderjarigheid, witte stok).
www.docstop.be zeker even bekijken
Telefoon: 00800–2123.2123
Noteer dus zeker bovenstaande telefoonnummer en/of website !!!!!

De tijd van toen
terug naar School
Ruim l miljoen kinderen trekken in de maand september na 2
maanden zomervakantie opnieuw naar school. Tienduizenden
leerkrachten vangen hen op. Vroeger was er ook leerplicht maar dat
was maar tot 14 jaar (bv.1918). Nu moeten kinderen tot 18 jaar naar
school. Er is veel veranderd in de laatste jaren. Vroeger werd er meer
een 'vak' geleerd terwijl er nu meer algemene vakken gegeven worden
met de bedoeling om pas je laatste jaren een beroep te leren, is het nu
in de laatste jaren middelbaar of op de hoge school of universiteit.

Er zijn gelukkig nog vele foto's over hoe het vroeger aan toe ging op school. Hierboven
zie je enkele foto's van de toenmalige Huishoudschool Sint- Germana in de
Langestraat, ook Dochters van Liefde genoemd. De eerste foto is van rond 1900 en de
tweede van rond 1920.
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Rond 1905 besloot het Stadsbestuur om gronden aan te kopen voor de bouw van drie
scholen (meisjes, jongens en kleuters) die onder de bevoegdheid van één schoolhoofd
zouden vallen. Pas in 1909 werd de instelling officieel geopend op de Stuiverstraat
nummer 81. In 1930 telde de gescheiden school samen 320 leerlingen. Doordat het
leerlingenaantal in 1953 zodanig was toegenomen, werd in de Leffingestraat 85 een
wijkafdeling opgericht (een prefabgebouw en zandbak). In 1985 werd dit gebouw in
gebruik gegeven aan de Oostendse Jeugdraad. Pas in 1983 werd het onderwijs in de
Hendrik Conscienceschool weer gemengd (met de gebouwen van de meisjesschool als
onderkomen).

Hierboven zie je een foto van de Maria-Hendrikaschool. In 1883 werd het gebouw
gezet nadat de meisjesschool in de Witte Nonnenstraat (Louisa-Mariaschool) te klein
begon te worden. Het gebouw in de leperstraat bood onderkomen aan de meisjes en
de kleuters. Pas in 1975, toen de Leopoldschool (een jongensschool) de deuren sloot,
werd de school gemengd.
Stadsarchitect Raoux tekende deze school die gebouwd werd op gronden van de
Zwarte Nonnen, in een eclectische stijl die aansluit bij de art-nouveau. Het was
oorspronkelijk een "Ecole payante pour garcons". Tijdens WO I werd de Albert-school
ingericht als "Ortskommandatur". Na de oorlog werd de school een kosteloze
jongensschool. In 1928 volgde een uitbreiding met een vleugel aan de kant van de
Kerkstraat. Op de rechter foto zie je een klasje jongens uit 1949.

Uit Sympathie
Hilda Seys
Meetje van Mariakerke
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Daguitstap Paradisio 21 september 2010.
Dinsdagmorgen vroeg uit de veren. Om 0715Hhr was verzameling geblazen aan de
visserijschool J.Bauwens te Oostende voor de daguitstap naar het nu nog genoemde
Paradisio, welke naam naar “Pairi Daiza” wordt veranderd, gelegen in Brugelette.
Brugelette ligt een 5 tal km voorbij Ath in de omgeving van Chiévres.
Het park wil “verbazen, sensibiliseren en beschermen” de verwachting was groot bij
het vertrek om 07h30 met 33 leden aan boord van de comfortabele bus, de hemel nog
lichtjes bewolkt maar met een goed gevoel, het kan maar verbeteren wat later ook
gebeurde.
Het verkeer verliep vlot en het openingsuur van 1000Hr noopte ons een tussenstop in
te lassen ongeveer half weg in de omgeving van Doornik voor een plasje en een
drankje.
Bij aankomst was de zon reeds van de partij zodat zich een heerlijke dag in open lucht
liet voorspellen vanaf het begin van het bezoek aan het park.
Met een plannetje bij de hand, en de groepjes vormden zich zelf, werden de
verschillende tuinen en plaatsen bezocht.
De Indonesische tuin, de grootste van Europa, met zijn tempels dorpen rijstvelden
prachtig. Het Koninkrijk van Ganesha, een fascinerende reis naar het hart van de
Indonesische archipel. Het Koninkrijk van Ganesha neemt u mee op reis doorheen een
aantal eilanden van de Indonesische archipel die er in het totaal wel 17.508 rijk is! Het
gaat voornamelijk om Bali, het enige eiland dat nog Hindoeïstische tradities heeft
behouden met invloeden uit het boeddhisme en het animisme, maar ook, door middel
van diverse allusies, om Java, Timor, Celebes, Borneo en Sumatra. Hier was er nog
tucht, de olifanten deden hun behoefte op bevel alvorens naar hun binnen verblijf te
gaan en de aanwezige vrouwen hadden hun binnenpretjes. Dachten ze wellicht aan een
heropvoeding?
De Chinese tuin, ook de grootste van Europa. Ooit leefde in het oude China een keizer
die de geheimen der onsterfelijken wilde ontrafelen. Hij deed een fabelachtige tuin
aanleggen in de hoop hen te bekoren. Hier en nu, dank zij het precisie werk van 20
ambachtslieden uit Shanghai, werd deze tuin grotendeels heropgebouwd. Een machtig
samenspel van watervallen, rotspartijen, traditionele paviljoenen met spitse daken,
zigzag weggetjes, zelfs een tempel ter ere van de voorouders, schept een mystieke en
raadselachtige sfeer terwijl planten, bloemen, rotsen en waterbekkens aansluiten tot
één groot geheel met een perfect uitgebalanceerde innerlijke en uiterlijke harmonie. In
deze tuin van keizer Han Woe Di ontmoet U naast de fascinerende pen jings,
voorlopers van de Japanse Bonsaï, in deze Chinese lusthof cypressen, levensbomen,
pijnbomen, esdoorns, kersenbomen, camelia's, azalea's, pioenrozen, Chinese rozen en
verscheidene variëteiten van magnolia, synoniem van rijkdom en embleem van
Shanghai. Muntjakken, rode panda's en steltlopers houden U gedurende gans de
wandeling gezelschap, een stukje van de hemel op aarde, kortom het is enig.
De Andalusische tuin, de perfecte geometrie en de bonte kleurenpracht van deze tuin
vertalen feilloos de warme charme en het unieke parfum van Zuid-Spanje waar slechts
de schaduw koelte en rust kan brengen. Murmelende fonteinen, lyrische watervallen
en vijvertjes omringd met terracotta potten creëren een betoverende sfeer, een
weelderige plantengroei van palmen, olijf- en vijgenbomen geven een extra
mediterraan karakter. Deze tuin ligt vlakbij de ingang van het park en herinnert aan de
beroemde tuinen van Andalusië. Deze tuinen werden geïnspireerd door de Moorse
traditie en verfraaiden de Spaanse paleizen. De tuiniers van Pairi Daiza slaagden erin
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passen aan ons klimaat. De rijen vijgenbomen en palmbomen verraden de zuidelijke
invloed die het geheel uitstraalt. Water, het ultieme symbool van het leven in de
woestijn, is overal aanwezig: waterbekkens en fonteinen creëren een serene en
verfrissende sfeer waarin wijnranken, kaki-appels en albizzia's gedijen.
Aan boord van de Mersus Emergo, de beruchte walvisvaarder, waren de terrariums
met hun gevaarlijke bewoners, reptielen, slangen, amfibieën, schilpadden en spinnen
van een hand groot van over de ganse wereld te zien. Vooral de handel in bedreigde
diersoorten werd hier aan de kaak gesteld.
‘S middags kon iedere deelnemer naar eigen keus het middagmaal nuttigen, of in het
zonnetje wat uitrusten, want km’ s en trappen die kon je afleggen meer dan dat men
soms dacht.
Roofvogels in vrije vlucht. Rond 14h30 werd de roofvogeldemonstratie gegeven in een
amfitheater. Een onvergetelijk moment vol emotie! De valkeniers gaven een
voorstelling de moeite waard, met roofvogels van alle soort, kleintjes en grote en
afgericht waren ze zeker. Dank zij de kennis en passie van de valkeniers. De snelheid
en behendigheid van de arenden, buizerds, valken; uilen en zelfs gieren w.o. de condor
is verbluffend. Het is een ware belevenis als deze indrukwekkende vogels rakelings
langs je hoofd scheren of zich aan je voeten nestelen. Menig persoon trok nu en dan
zijn hoofd in voor een laag vliegend exemplaar met vleugelspanwijdten tot drie meter
het was afgewerkt, en dit onder een prachtige blauwe hemel.
Verder even binnen wippen in het nautiluspark er was van alles te zien, het leven
onder de zeespiegel, een leven in stilte maar met enkele onwaarschijnlijke kleuren
pracht.
Zeker de moeite om er een daguitstap van te maken.
Omstreeks 1700Hr werd de terugweg aangevat en via een niet te druk verkeer
bereikten we Oostende omstreeks 1900Hr. Het lange wandelen in de prachtige tuinen
had zijn tol geëist en op de bus genoten dan ook enkele deelnemers van een vredige
rust bij de terugreis
Het was een prachtige dag en tot volgende maal.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
-10- BRANDWONDEN EERST WATER, DE REST LATER !
Wekelijks gebeuren er in Vlaanderen tientallen ongevallen met ernstige brandwonden als gevolg. De
meeste van die ongevallen gebeuren thuis. Op de tweede plaats komen de brandverwondingen door
verkeersongevallen en werkongevallen vormen de kleinste groep. De oorzaak van deze ongevallen is
meestal onwetendheid of het nemen van onvoldoende voorzorgsmaatregelen.
De diepte van de wonde
De huid bestaat uit drie delen : opperhuid, lederhuid en onderhuid. De graad van de verbranding geeft aan
welk huidonderdeel aangetast is. Het is dus een dieptemeter voor de brandwonden.
 Eerste graad
Alleen de opperhuid is verbrand. De huid verdedigt zich tegen deze oppervlakkige beschadiging door het
uitzetten van de bloedvaten op de verbrande plaats : zij wordt rood. Door het opstapelen van vocht
ontstaat een lichte zwelling. De zenuwuiteinden die zich in de opperhuid bevinden, zijn aangetast,
waardoor pijn ontstaat.
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In dit geval zijn opper- en lederhuid beschadigd. Als de tweedegraadsverbranding oppervlakkig is, stapelt
zich zoveel vocht op die plaats op, dat de huid omhooggeduwd wordt : er ontstaan blaren. Ook deze
brandwonde is heel pijnlijk. Bij een diepe tweedegraadsverbranding is de opperhuid volledig
weggeschroeid en de lederhuid ernstig aangetast. In dit geval is het onderscheid met de
derdegraadsverbranding soms moeilijk te maken. Een tweede-graad verbranding herstelt zich na een tijd
vanzelf. Een wonde van de derde graad geneest niet meer.
 Derde graad
Deze verbranding gaat zo diep dat zelfs de weefsels onder de huid beschadigd zijn. De verbrande huid
kan zwart zijn - als ze verkoold is - maar ook perkamentachtig en wit als de wonde veroorzaakt werd door
kokende vloeistof of chemische producten. Omdat de zenuwuiteinden verbrand zijn, kunnen zij geen
pijnsignalen meer doorgeven. De verbrande plaats is dan ook volledig gevoelloos. Als het slachtoffer nog
ergens pijn heeft, wordt die veroorzaakt door eerste- en tweedegraadsverbrandingen in de omgeving van
de diep verbrande huid.
Gevaar voor shock
De huid is een beschermend omhulsel voor ons lichaam. Warmte, elektriciteit, straling, wrijving en
chemische producten kunnen dit omhulsel beschadigen. Bij een temperatuur van 45 graden worden de
huidcellen verwoest, waardoor een wonde ontstaat. De isolerende laag die onze lichaamsvochten op
peil moet houden, verdwijnt en vijandige organismen kunnen ongestoord ons lichaam binnendringen.
De ernst van het ongeval hangt af van de diepte en de oppervlakte van de brandwonde. Bij elke
brandwonde, hoe oppervlakkig ook, treedt vochtverlies op. De huid verdedigt zich immers tegen de
verbranding door vocht uit het bloed te trekken en naar de aangetaste huidlagen te transporteren.
Brandwonden bloeden niet, de rode bloedcellen blijven in de bloedbaan zitten. Alleen het kleurloze
serum wordt aan het bloed onttrokken. Hoe groter de brandwonde, hoe meer vochtverlies er optreedt.
Hierdoor kan het bloedvolume zo verminderen dat de circulatie in gevaar komt en er een shock kan
optreden.
De eerste symptomen van een shock zijn misselijkheid, duizeligheid, een versnelde pols en uiteindelijk
bewustzijnsverlies dat in coma kan overgaan. Als zulke symptomen optreden, moet de gewonde
onmiddellijk naar een ziekenhuis overgebracht worden, waar met het toedienen van vocht kan gestart
worden. Vanaf een verbranding van vijftien procent van het totale lichaamsoppervlak is het gevaar voor
shock reëel.
Om de oppervlakte van brandwonden te schatten, werd de regel van negen ingevoerd. Het lichaam
wordt in elf zones ingedeeld, die elk negen procent vertegenwoordigen. De geslachtsorganen vertegenwoordigen één procent. Zo is één arm een zone, hals en arm vormen ook één zone. Bij verbranding van een volledige zone, mag u niet aarzelen om de gewonde onmiddellijk naar het ziekenhuis
te laten overbrengen.
Inwendige verbrandingen
Een groot deel van de overlijdens aan brandwonden is te wijten aan elektrocutie of beschadiging van de
longen door inademing van chemische stoffen of hete lucht. Het gaat hier om inwendige verbrandingen die weliswaar moeilijker te herkennen zijn, maar daarom ook des te gevaarlijker zijn. Bij elektrocutie is de uitwendige wonde dikwijls heel klein : twee minieme brandwonden waar de elektrische
lading het lichaam is binnengedrongen en waar zij het lichaam weer heeft verlaten. De ernst van de
inwendige verbranding hangt af van de weg die de lading in het lichaam gevolgd heeft. Als belangrijke
organen zoals hart of grote bloedvaten getroffen werden, is de kans op herstel heel klein. Als de
longen verbrand zijn, kan het slachtoffer niet meer ademen. Natuurlijk moet er in zulke gevallen onmiddellijk gespecialiseerde hulp ingeroepen worden.
Eerst water!
Het spreekt vanzelf dat u, indien iemand in brand staat, de vlammen eerst moet doven. Dat kan door ze af
te sluiten van de lucht. U kunt hiervoor water gebruiken maar ook grote lappen stof, dekens, natte dweilen,
enz... Let er wel op dat het materiaal niet synthetisch is. Ook door het slachtoffer over de grond te laten
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wonde onmiddellijk gedurende ten minste 15 minuten onder koel, stromend water houden. Als grote
oppervlakten van het lichaam verbrand zijn, kunt u het slachtoffer zelfs het best meteen onder de douche
zetten. Natuurlijk moet je dan ook zo vlug mogelijk de hulpdiensten verwittigen.
Het water heeft een afkoelend effect op de huid en op eventuele brandende stoffen die zich nog op de huid
bevinden. Koud water is tegelijk ook licht pijnstillend en reinigend.
Brandende teer kunt u onmogelijk van de huid spoelen. Zolang deze vloeistof nog warm is, brandt zij zich
steeds dieper in de huid. Daarom is ook hier afkoelen met water de enige remedie. Als iemand een chemisch
product over zich heeft gekregen, mag u zijn of haar kleren pas verwijderen als het slachtoffer onder de
douche staat. Anders kunt u het product door het uittrekken van de kleren nog verder over het lichaam
verspreiden. Waar de kleding werkelijk in de huid gebrand is, laat u ze best onaangeroerd. Zo trekt u de huid
niet mee los.
Zo verzorgt u brandwonden
* De blaren die bij een oppervlakkige tweedegraadsverbranding ontstaan, mag u nooit zelf
openprikken. Anders maakt u een toegangsweg voor bacteriën die de wonde zouden kunnen
infecteren.
* Smeer geen melk, kaas, olie of jam op de brand wonde. Door het afsnijden van de lucht verminderen
ze eventueel de pijn, maar er is ook veel kans dat u op die manier bacteriën in de wonde brengt of
de brandwonde nog dieper maakt. Water is en blijft het afkoelingsmiddel bij uitstek.
* Bij een niet te uitgebreide eerstegraadsverbranding kunt u de wonde na het afkoelen zelf verzorgen. Een
vetverband of een speciale zalf voor brandwonden volstaat. Een wonde op een kwetsbare plaats, zoals
de hand, kunt u gedurende de eerste week het best verbinden. Na twee weken is de wonde meestal
genezen.
* Een open wonde moet u altijd met een steriel verband of een vetverband afdekken. Als u dat niet
bij de hand hebt, volstaat een gewone zalf voor brandwonden. Bij heel uitgebreide brandwonden
kunt u een schoon katoenen laken gebruiken om de wonde af te dekken. Gebruik geen stof die
erg pluist !
* Als een oog verbrand is, moet het onmiddellijk grondig gespoeld worden. Is de oorzaak een chemisch product, dan moet u voorkomen dat dit wegspoelt naar het andere oog of dat het de
gezichtshuid beschadigt. Hou daarom het hoofd schuin, zodat het spoelwater van de neuswortel
naar de buitenste ooghoek stroomt. Raadpleeg ook een oogarts.
Opgelet !
Water is dus het eerste en meest noodzakelijke hulpmiddel bij verbranding. We kunnen allemaal op
dit gebied een eerste hulp bieden. MAAR: wanneer je met zware of uitgebreide verbrandingen te
maken hebt, moet je ook altijd onmiddellijk gespecialiseerde hulp inroepen. Wanneer je twijfelt
over de ernst van de verbranding is het altijd beter om hulp in te roepen dan daarna wroeging te
hebben.
Beter voorkomen
* Controleer altijd de temperatuur van het water voor u uw kleuters of peuters in bad zet. Laat
nooit water lopen terwijl zij al in bad zitten.
* Hou kinderen op een behoorlijke afstand van het fornuis. Maak de tafellakens vast met klemmen,
zodat ze geen kokend voedsel over zich heen kunnen trekken.
* Laat geen giftige producten rondslingeren. Ontstoppers die bijtende soda bevatten kunnen ernstige brandwonden veroorzaken. Draag ook beschermende handschoenen als u met dergelijke
producten werkt.
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voor het aanmaken van de barbecue verkocht worden, verdampen. Als u er onzorgvuldig mee
omspringt, kunnen ze ontploffen in contact met vuur. Gebruik dus liever droog hout of speciale
aanmaakblokjes dan een vloeistof.
* Mensen die met brandbaar materiaal werken, zoals dakwerkers, moeten altijd een emmer met
water en een dweil in de buurt houden. Daarmee kunnen ze vuur onmiddellijk doven en eventuele
brandwonden afspoelen. Dezelfde voorzorgsmaatregelen bij een barbecue zijn zeker niet overbodig.
* Plaats altijd een brandscherm voor het haardvuur.
* Laat geen ontblote elektriciteitsdraden rondslingeren. Vergeet ook niet dat een combinatie van
elektriciteit en water levensgevaarlijk is.
* Bescherm u en uw kinderen voldoende tegen de zon.
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De redding van de regimentsvaandels van het Belgische Leger
Uittreksel van: De Oorlogsvrijwilliger 1° trimester 1999
Door A. Pattyn

Einde mei 1940 : het Belgische leger ondergaat de steeds hevigere stormloop van de
Duitse indringer. Het is historisch bewezen dat de weerstand aan de Leie ruimschoots
bijgedragen heeft tot de succesvolle her inscheping van het Brits expeditiekorps en van
een groot deel van het Franse leger te Duinkerken.
De strijd is echter ongelijk, en Koning Leopold III beseft dat de capitulatie weldra
onvermijdelijk zal zijn. Hij wil echter niet dat de emblemen van zijn regimenten in
handen van de vijand vallen. Op 27 mei, rond 14 uur, geeft hij het bevel aan al de
eenheden om de vlaggen, standaarden, vaantjes met toebehoren: stokken, leeuwen,
enz. naar het Hoofdkwartier in het kasteel van Wijnendaale over te brengen. Zij die
hier geen gevolg aan kunnen geven moeten ervoor zorgen dat de emblemen vernietigd
worden.
Intussen worden twee Stafofficieren naar Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge gestuurd,
met het verzoek of hij de vaandels zou willen verbergen. De bisschop gaat hier echter
niet op in, omdat hij oordeelt dat deze onderneming te veel risico’s inhoudt: de stad is
overvol met vluchtelingen, een bombardement kan steeds gevreesd worden, en de
Duitse troepen naderen in versneld tempo.
Terug op het hoofdkwartier - het is dan reeds 17 uur - worden beide officieren door de
Koning met dezelfde opdracht gezonden naar de St-Andriesabdij van Zevenkerken op
de grens tussen St-Andries-Brugge en Loppem. Zonder aarzelen antwoordt Pater Abt
Dom Theodore Nève: “Natuurlijk aanvaard ik uw voorstel. Het is voor de abdij van StAndries een grote eer de eervolle vaandels van het leger te ontvangen. Wij zullen aIles
in het werk stellen om ze aan de vijand te onttrekken”. De opdracht is echter
gevaarlijk: de abdij was tot veldhospitaal omgevormd. en er liggen meer dan 800
gekwetsten : Belgen, geallieerden en vijanden. De abt toont aan de twee officieren een
achterdeur langs waar zij zullen moeten binnenkomen. Dan roept hij Pater Francis de
Meeûs bij zich en vertrouwt hem de organisatie van deze onderneming toe, met
formeel verbod daar met iemand anders over te spreken
De nacht is gevallen. Pater Francis houdt discreet toezicht en wacht op de officieren
met hun kostbare vracht. Er zullen drie reizen nodig zijn, langs kleine wegen, om geen
argwaan te wekken. In totaal worden 37 regimentsvaandels aangebracht, alsook het
toebehoren, fanions, en andere emblemen: er waren er die in een kistje zaten of in
karton, andere in bruin papier gewikkeld, of zelfs onverpakt. Er was ook een zware
koffer met geheime documenten van het Belgische Leger

-15De drie mannen dragen alles naar boven. in een lokaal dat gelegen is in de vleugel die
door de abt bewoond wordt. Wanneer dit werk ten einde is, is het reeds zeven uur in
de morgen op 28 mei, dag van de capitulatie...
De vaandels mogen echter niet in dit lokaal blijven. Pater Francis kent een ideale
bergplaats. en toont die aan de officieren, die het Hoofdkwartier hiervan moeten op de
hoogte stellen.
In deze vleugel van het gebouw is er een torentje waar de abtskapel in gelegen is.
Oorspronkelijk was dit torentje echter niet zo hoog, maar het werd later opgetrokken
om er een andere kapel in te richten voor de abt. Tussen het plafond van de onderste
kapel en de vloer van de bovenste is een open ruimte, moeilijk bereikbaar, en waarvan
niemand iets af wist, zelfs niet de abt. Als jonge monnik heeft Pater Francis op zekere
dag deze schuilplaats toevallig ontdekt. Zijn besluit staat vast: daar zal hij de vlaggen in
verbergen.
Er moeten echter muurtjes gemetseld worden om deze ruimte volledig af te bergen.
Pater Francis spreekt zijn medebroeder Yves Lencot aan. Deze is bouwkundig tekenaar
en landmeter en dus goed op de hoogte van elke bouwwerk. Pater Francis geeft hem
vertrouwelijk de opdracht deze taak uit te voeren, onder voorwendsel de archieven
van de abdij daarin veilig te stellen tot na de oorlog. Het is geen gemakkelijke klus om
stenen, cement, zand en water naar boven te dragen zonder de aandacht te trekken
van de andere kloosterlingen, de gekwetsten en het verplegend personeel, maar de
twee mannen brengen hun karwei tot een goed einde.
Deze actie wordt jaarlijks op de tweede maandag van september herdacht met een
plechtigheid in de St-Andriesabdij van Zevenkerken.
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De Onbekende Soldaat
De Congreskolom en het Graf van de Onbekende Soldaat
In 1847 besloot de Brusselse gemeenteraad tot het aanleggen van het Congresplein, in
1850 legde koning Leopold I de eerste steen en een jaar later waren de werken
voltooid. Het plein lag er nogal kaal bij en op voorstel van Charles Rogier werd
besloten om er een zuil op te richten ter herinnering aan de stichting van het congres
en de grondwet. Voor het ontwerp werd een wedstrijd uitgeschreven die gewonnen
werd door architect Poelaert. De bouwwerken sleepten lang aan en op 26 september
1859 werd de zuil ingehuldigd in aanwezigheid van de Koninklijke familie met
uitzondering van de koning. Deze vond het ongepast dat hij terwijl nog in leven, een
standbeeld kreeg.
Op elk van de vier hoeken van het voetstuk prijkt een symbolische afbeelding van de
door de grondwet gewaarborgde vrijheden: de Vrijheid van Eredienst, Vrijheid van
Vereniging, Vrijheid van Drukpers en Vrijheid van Onderwijs. De 47 meter hoge kolom
is onderaan versierd met een halfverheven beeldhouwwerk, uitgevoerd door Simonis,
de Negen Provinciën voorstellende. De bekroning bestaat uit een vergulde leuning en
een standbeeld van Leopold I, welk werd gemaakt door Geefs. In de zuil is een
wenteltrap van 193 treden, maar deze mag niet meer beklommen worden.
Aan de ingang staan twee bronzen leeuwen, die niet klaar waren bij de inhuldiging en
door twee gipsen exemplaren vervangen werden. Zoals alles wat tijdelijk is stonden
deze er jarenlang.
Op 11 november 1922 werd hier de Onbekende Soldaat begraven ter nagedachtenis
van de talloze gesneuvelden van de Eerste en jammer genoeg ook van de Tweede
Wereldoorlog. Boven het graf brandt een eeuwige vlam, welke op 2 november 1924
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omdat vandalen (= mensen zonder respect) ze wel eens trachten te doven.
De Onbekende Soldaat
Uit verschillende begraafplaatsen in België werden vijf willekeurig gekozen kisten
ontgraven. Deze bevatten de nietgeïdentificeerde lichamen van soldaten,
gesneuveld in Luik, Namen, Antwerpen,
aan het IJzerfront en in de zone van het
bevrijdingsoffensief in Vlaanderen. Hun
rang en graad waren onbekend. Een
blinde oorlogsinvalide moest uit één van
deze vijf lijkkisten de
Onbekende soldaat kiezen. Renold
Haesebrouck, een Assebroekenaar, viel de
eer te beurt om de lijkkist aan te duiden
die zou bijgezet worden als de
Onbekende Soldaat. Deze oud-strijder raakte gewond op 24 oktober 1917. Zijn beide
ogen werden doorboord door granaatscherven. Hij werd gekozen op aanraden van
Koning Albert. In de voorgaande jaren onderhield hij al geruime tijd contacten met
koningin Elizabeth.
De vijf kisten kwamen te Brugge aan
rond 10h00 in de voormiddag van 10
november 1922. De wachtzaal 1ste
klas van het station was daartoe
omgebouwd tot rouwzaal. Omstreeks
17h00 zou Renold Haesebrouck
tijdens een korte plechtigheid tot de
aanduiding overgaan. Hij koos
overigens de vierde kist van links.
Op zaterdag 11 november 1922 werd
de kist met het stoffelijk overschot
van de Onbekende Soldaat door acht
oorlogsinvaliden (vier verloren hun
linkerarm en de andere vier hun rechterarm) van de rouwkapel in Brugge naar de
trein gedragen. In Brussel werd diezelfde dag om 11h00 tijdens een indrukwekkende
plechtigheid de kist bijgezet in een kelder aan de voet van de Congreskolom en
afgesloten met een bronzen plaat.
De overige vier kisten kregen een laatste rustplaats op de Brugse militaire
begraafplaats. Ook dit vond plaats op 11 november en met de nodige ceremonie
R. Haesebrouck overleed twintig jaar later, op 25 augustus 1951.
De toespraak van Koning Albert I bevatte onder andere volgende tekst:
"Het is van geen belang te weten of hij burger, werkman of landbouwer, Vlaming
of Waal is; wij brengen hem hulde omdat hij in onze ogen de blijvende
eigenschappen van ons ras vertegenwoordigt, omdat hij een onaantastbaar
symbool is van de verdediging van onze vrijheid en eenheid en
onafhankelijkheid, en een waarborg voor het onsterfelijk bestaan van ons
Vaderland."
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BAROEN André
H Conscienceplein 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
059/80.90.38
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

