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Voorwoord door de Voorzitter
Mensen vragen mij soms hoe het komt dat wij als vereniging nog steeds een groot
leden aantal kennen, in een tijd waar er weinig of geen interesse meer bestaat voor
onze geschiedenis, onze waarden en in het bijzonder voor onze oud
militairen(gepensioneerd) in een periode waar de jeugd voor dit alles geen tijd meer
heeft en zelfs onze overheid dit alles niet meer zo interessant vinden. Eenvoudig als
onze vereniging het nog steeds goed doet, is dit voor een groot deel te danken aan de
niet aflatende inzet van al onze bestuursleden, en niet te vergeten al onze leden, die in
moeilijke omstandigheden steeds trouw blijven met hun tegenwoordigheid
“ Houden zo “.
Als wij trouw blijven aan onze maandelijkse vergaderingen, dan staat ons nog een
mooie toekomst te wachten. Onlangs nog hebben toespraken van onze Koning Albert
II gepleit voorsamenhorigheid en verdraagzaamheid onder alle landgenoten.
Gedenk de leuze EENDRACHT MAAKT MACHT
Het gaat allen goed, blijf gezond, tot de volgende bijeenkomst
De 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
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Ledenvergadering van 18 november 2010.

Bij deze ledenvergadering waren er 58 leden komen opdagen. Na het
welkomstwoord door de voorzitter en de traditionele minuut stilte voor onze
overleden leden werd door onze feestleider de spreker van de dag voorgesteld
namelijk Cdt De Flo van de sociale dienst in Brugge.
Hij begon zijn spreekbeurt met een overzicht te geven van de verschillende
diensten van CDSCA (centrale dienst voor sociale en culturele actie van het
Ministerie van Defensie. De verschillende diensten opnoemen is hier wel wat
overbodig want ieder van ons heeft reeds te maken gehad met een van deze
diensten.
Zijn hoofdthema was dan ook de Sociale dienst met al zijn mogelijkheden. Hij
stelde de werking ervan voor alsook de organisatie van de Regionale Dienst
Brugge.
Welke diensten worden er zoal aangeboden : hoofdtaak hulp en advies bieden
aan alle rechthebbenden die er om vragen.
Vooral bij overlijden gaf hij wat meer uitleg vooral in verband met het
opmaken van het dossier en de aanvraag voor een overlevingspensioen.
Daarbij komt ook nog de begrafenisvergoeding. Als slot werden dan ook voor
wie belangstelling had de nodige folders uitgedeeld. En dan was het tijd voor
het vragenuurtje die werden opgevangen door de spreker himself bijgestaan
door zijn assistente. Na het in ontvangst nemen van het gebruikelijk geschenk
en een welverdiend applaus was het tijd voor de koffie.
De tombolabiljetten werden aan de man gebracht waarop dan de tombola
volgde. Rond 17.00 uur was dan ook het einde van deze voorlaatste
ledenvergadering van het jaar.
****************************************

Jozef Ronsmans dit jaar

lentes

Jozef
Als 90-jarige heel erg GENIETEN van elke
nieuwe dag
- HARTELIJK GEFELICITEERD ! ! !

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Op leeftijd staat geen grens
Nieuw aangesloten lid :
De heer VANHOUTTE Constant aangesloten op 91-jarige leeftijd
Geboren 15 aug 1919
WELKOM AAN HET NIEUWE LID
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VAN DE KRIJGSMACHT

AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 2010

Traditiegetrouw brengt de secretaris van onze Maatschappij u een overzicht van de
werking ervan gedurende het voorbije jaar.
Dit gebeurt tijdens de Statutaire vergadering van 03 maart 2011. In 2010 waren er 9
ledenvergaderingen en 17 etentjes, l dagreis en diverse andere activiteiten.
Op 14 januari namen 142 leden deel aan de nieuwjaarsreceptie. Na het
welkomstwoord door de voorzitter en het in acht nemen van één minuut stilte kon
deze gezellige namiddag een aanvang nemen. Ondanks het koude weer waren toch
nog 62 leden komen opdagen voor de ledenvergadering van 11 februari. De
gastspreker was Albert Boedts "Bertje de visser". Het was hoogdag van wie van
piraterij houdt. Een aangename namiddag.
Op 11 maart was het de Statutaire vergadering met 76 leden die present waren. Na
het welkomstwoord door de voorzitter nam de secretaris het woord met voorlezing
van het jaarverslag en daarna was onze penningmeester aan de beurt om de financiële
toestand voor te leggen. Vervolgens werden de herverkiezingen van een gedeelte van
het bestuur gehouden waarbij iedereen herkozen werd. De herkozenen waren Dewulf
G. - Kimpe P. - Possenier G. 15 april was de volgende vergadering met 48 leden. De
voordracht van vandaag was voorbehouden voor de Politie die sprak over het invullen
van het Europees ongevallenverslag.
Op 20 mei werd de vergadering geleid door de secretaris bij afwezigheid van de
voorzitter. Vele leden waren verhinderd door andere verplichtingen zo dat er slechts
24 leden waren komen opdagen. Er was een quiz voorzien die zeer goed werd geleid
door de heer Robert Dhondt. Voor herhaling vatbaar.
Na de zomerstop was de volgende vergadering op 09 september met 60 aanwezigen.
De spreker was de keer Lason Erik die sprak over zijn buitenlandse opdrachten. De
voordacht was zeer interessant zelfs zonder het in gebreke blijven van een projectie
probleem. Donderdag 07 oktober was er een optreden gepland door de bekende
groep "De boarestekers". 62 leden hebben kunnen genieten van deze show echt iets
om mee te zingen voor al wie het Oostends dialect enigszins onder de knie heeft.
Op 18 november was de Sociale Dienst van het leger aan de beurt. De Cdt Defloo chef
van deze dienst sprak over de mogelijkheden die de Sociale Dienst te bieden heeft en
welke gratis diensten aangeboden worden voor de op rust gestelde militairen.
09 december was de laatste vergadering van dit jaar wegens onvoorziene
omstandigheden kon de heer Oosterlinck niet komen spreken en werd als vervanging
dan maar een Bingo gegeven.
De opkomst voor onze ledenvergaderingen had dit jaar een gemiddelde van 65,5 %.
Wat een lichte daling is tegenover de laatste jaren
De andere activiteiten :
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Er ware zoals steeds andere delegaties van onze Federatie. De feestleider heeft alles in
goede banen geleid.
Er was dit jaar een ereteken voorzien voor dhr. Sanders.
Onze jaarlijkse dagreis had plaats op 21 september. De reis was deze maal Paradiso
welke
naam is veranderd in Paira Daiza. Er waren slechts 33 leden aan boord. Na het bezoek
aan de verschillende tuinen zoals Indonesië- China en Andalusie werd dan ook het
volledig bezoek gedaan zodat rond 17.00 uur de terugweg kon beginnen.
Op de vergaderingen van het Federaal Bestuur zijn de voorzitter en de penningmeester
of een bestuurslid aanwezig. Dhr. J. Verpoucke is automatisch aanwezig als Federaal
ondervoorzitter. Op alle vaderlandlievende plechtigheden van het VOSVAMO zijn de
voorzitter, vaandeldrager en enkele bestuursleden aanwezig.
Het tijdschrift "DE KLAROEN" verscheen in 2010 om de drie maanden. Onze opsteller
van het tijdschrift kon dan ook rekenen op steun van enkele bestuursleden.
In het jaar 2010 kregen we er 2 nieuwe leden erbij, allen gewezen Onderofficieren van
de Krijgsmacht: 2 van de Landmacht.
905 LAFORCE Rudy
906 RIJSSELMANS Michel,
Wij kenden het verlies wegens overlijden van dhr. HENDRICKX H.
Onze gelden zijn zoals steeds in de goede handen van onze penningmeester Pierre
Kimpe. Van hem krijgt U nu een overzicht van de toestand van de kas van het voorbije
jaar.
(Zoals voorgelezen op de statutaire vergadering van donderdag 11 maart 2011
door de secretaris).
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
LEDENVERGADERING VAN 04 MAART 2011.
Op deze Statutaire vergadering waren er 64 leden present. Na het openingswoord
en het in acht nemen van één minuut stilte gaf de voorzitter het woord aan de
secretaris.
Deze gaf in korte woorden het jaarverslag met alle gebeurtenissen van het jaar
2010. Vervolgens was het de beurt van de penningmeester die een overzicht gaf
van de financiële toestand. Als laatste punt op deze agenda was herverkiezing van
een gedeelte van het bestuur. Daar er geen tegenkandidaten zich hebben gemeld
werden de heren : DEWULF E. - PAUWELS P. en LASON M. met algemeenheid der
stemmen herkozen.
Tijd voor wat ontspanning en er werd een korte film getoond over
Oostende “ De RMT”
Daarna werd aan alle aanwezige leden een wafel aangeboden door de vereniging.
Na de traditionele tombola was het einde van de vergadering aangebroken en
rond 17.00 uur kon iedereen weer huiswaarts keren.
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Daguitstap Donderdag 15 Sept 2011
Bestemming :Frans-vlaanderen
Opstapplaats : Oostende Visserijschool J.Bauwens (slechts 1 opstapplaats voor
deze reis)
0730 Hr :
0800 Hr :
0900 Hr :
1000 Hr :
1100 Hr :
1200 Hr :

Vertrek Oostende
Veurne Opstappen van gids (zelfde als dagreis van Rijsel )
St Omer Koffiestop –bezoek kathedraal uitleg enz..
Vertrek richting Boulogne : uitleg over route.en omgeving
Boulogne : Bezoek Kasteel –Kathedraal omgeving
Middagmaal: eetgelegenheid naar keuze
Bistro Café (meegebrachte broodjes)
Restaurant: dagschotel , aan de Kaart
Vrije tijd
1400 Hr : Vertrek te Boulogne :Eerst nog bezoek van de beneden stad
De Colonne :Grande Armee uitleg van benedenstad
Via de kustroute prachtig zicht op Cap Gris , Blanc Nez deze route biedt
mooie zichten , stops voorzien voor foto’s enz..soms bij mooi weer ziet me
Engeland, de moeite , naar de kanaaltunnel en doorheen tunnel complex ,
even halt.
1520 Hr : Calais Foto’s aan het monument
1620 Hr : Gravelines : koffiestop ,wandeling naar de vestiging kruitmagezijn e.d .
1730 Hr : Vertrek :rijden langs en deels door de haven van Duinkerke
1830 Hr : Veurne :afscheid van de gids
1900 Hr : Aankomst te Oostende

Inbegrepen: Autobus, drinkgeld chauffeur, inkomsten parkings.
Uiterste datum van inschrijven 07 sept 2011 of tot volledige bezetting van de bus .
Prijs : 22.00 Euro p/p
Aantal plaatsen 50 personen
De betaling moet op de rekening van de penningmeester aankomen uiterlijk op
07 sept 2011 ,de datum van de storting is het enige beslissende criteria bij overboeking,
Inschrijving en betaling bij de penningmeester .
Inschrijving is slechts geldig na storting
.

Mr KIMPE Pierre j.Peurquaertstr 18 8400 Oostende
Rek N° IBAN BE 42 000014691254 BIC BPOTBEB1
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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 14 april 2011.
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Show-time “De boarestekers”
koffietafel en tombola
Donderdag 12 mei 2011
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Sociale dienst Oostende door Franky De Block
koffietafel en tombola
Donderdag 08 september 2011
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Notaris
koffietafel en tombola
Donderdag 27 oktober 2011.
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Palliatieve zorgen door Mr Vergaerde Stefaan
koffietafel en tombola
Donderdag 17 november 2011
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
VLIZ – Mr Jan SEYS Verschillende onderwerpen over de zee
koffietafel en tombola
Donderdag 08 december 2011
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Politie Oostende – Nieuw in de wegcode
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
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

-83. Planning
A Bestuursvergaderingen
2011
06 april – 04 mei – 01 juni – 07 september - 05 oktober – 26 oktober – 07 december
B Ledenvergaderingen
2011
- 14 april – 12 mei – 08 september – 27 oktober - 17november – 08 december
4. Koningsdag 2011
Zaterdag 12 november
§§§§

Overlijden
Dierbaar aandenken aan
De Heer

Robert BEERNAERT
1e Meester-chef bij de Marine op rust
Echtgenoot van mevrouw Simonne HAVERMAET
Geboren te Oostende op 1 september 1932
en er overleden in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende
(campus Henri Serruys) op 18 januari 2011

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
DE HEER

Marcel CASTERMANS
echtgenoot van Mevrouw Louisette VANDENBERGHE
geboren te Tremelo op 10 maart 1925 en overleden te Oostende in het A.Z. Damiaan,
Campus St.-Jozef op 18 januari 2011, gesterkt door de ziekenzalving.
Oppermeester bij de Marine op rust
Oorlogsvrijwilliger Royal Navy "Section Belge"
Oudstrijder en oorlogsinvalide 1940 - 1945 - Vereerd met verscheidene eretekens
Lid van verschillende vaderlandslievende verenigingen

In naam van onze vereniging bieden wij de echtgenotes en de familieleden
van onze overleden leden onze innige deelneming aan.

Uit Sympathie
Hilda Seys
Meetje van Mariakerke
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Het was zaterdag en kermis in Leuven. We schrijven 1950. Mooi weer! De grote markt stond vol
met allerlei attracties. Er was veel volk op de been : veel militairen, vooral behorende tot de
School-RASC. Vijf jonge pas aangestelde wachtmeesters van de school voor kandidaat
gegradueerden van de RASG, met weinig geld op zak, bekeken alles, zich bewust dat ze zich
weinig vermaak konden veroorloven.
Ze komen ter hoogte van het "bokskot" en keken benieuwd naar de boksers en worstelaars die
het publiek uitdaagden. Bij Zege in 3X2 minuten kampen, was er 100, 500, soms 1000 fr. te
verdienen bij zege wel te verstaan. Toen kwam het hoogtepunt van de ontmoetingen: de beer! Er
was 5.000 fr. te winnen voor diegene die het 5minuten kon volhouden in een kamp tegen het
beest. De beer, met muilkorf werd naar voor gebracht en getoond aan het publiek. Dan klonk het
: "wie durft het aan om tegen de sterkste van allemaal te vechten?" Mijn rechterarm ging plots de
hoogte in, geduwd door de collega's achteraan en rechts van mij. De toegeworpen handschoen
werd opgevangen en in mijn hand geduwd. Ik werd naar het podium van de bokstent geduwd
omringd door nogal wat belangstellenden. De baas stond me met brede glimlach op te wachten
en hees me op het verhoog. Door mijn vrienden was ik gekozen om tegen de beer te vechten! Ik
was in een situatie beland waar ik niet tussen uit kon. De baas schudde mij de hand en begeleide
me naar de achterkant van de tent. Ik kreeg een beschermend pak en een schermershelm. Dan
volgden de raadgevingen : zeker eerst in de ring klimmen, niet de beer laten voorgaan, zo niet
werd het dier kwaad, de beer niet laten komen maar naar de beer toegaan, anders werd hi
kwaad, niet te weerspannig zijn bij contact, anders...., niet weglopen, anders.... Na de boks- en
worstelkampen was het mijn beurt. Ik klom onder luide aanmoedigingen van het Leuvense
publiek, in de ring. Na de voorstelling van de "onbekende sergeant berenvechter" werd de beer
in de ring gebracht. GEDAAN MET HET GEJUICH VAN DE TOESCHOUWERS!
Daar ging de bel en ik ging op de beer af. Het dier stond plots op de achterste poten en greep me
vast op beide schouders. Een korte duw en ik lag op mijn rug, de beer bovenop me. Nu begreep ik
het nut van de schermershelm. Plots kon ik opzij rollen en enkele rake vuistslagen op het
behaarde lichaam plaatsen. De beer vond dit aangenaam en liet een tijdje begaan. Plots was het
gedaan met de leute en werd ik tegen het canvas gemept. Ik was het beschermend pak en de
helm zeer dankbaar! Zo goed als mogelijk kroop ik recht en vlug ging het naar de touwen en uit
de ring. Aan de andere kant werd de beer door zijn begeleider weggetrokken.
Het regende nu geldstukken op het canvas na een oproep van de baas om mij te belonen voor
mijn moed. Gedurende 2 min. en 10 sec. had ik stand gehouden. Het personeel raapte het geld op
en overhandigde de opbrengst: 50fr. en een toemaatje van 20fr. van de eigenaar van de tent.
Aardig wat drinkgeld voor die tijden. Natuurlijk genoten ook mijn vrienden-collega's van het
gewonnen prijsgeld. Allen snel richting cafés om een ferme pint te pakken. Vlugger dan gedacht
was het gewonnen geld op. Ik werd unaniem aangeduid om opnieuw met de beer te vechten. Na
een paar pintjes was ik wat moediger geworden en we gingen richting bokstent. De baas was in
zijn nopjes mij terug te zien. De toeschouwers waren het beu steeds mannen van de andere foorkramen te zien "vechten" tegen de beer. Dit was anders! Wie weet misschien kon de sergeant de
5000 fr. winnen. Wat ik ook deed het werden 2 min. en 20sec. en de opbrengst was 100 fr. Steeds
werd ik luid toegejuicht en werd ik extra beloond met 20fr. van de baas.
Het werd nog een mooie zaterdag.
Ook op zondag werd ik tweemaal berenvechter met wisselend succes : 2 min.30sec. : 110 fr.,
gevolgd door 1 min.45sec., : 120 fr. Maandagmorgen kwam de vlaggengroet. Na het hijsen van de
vlag werd ik luidkeels bij de R.S.M, geroepen. Ik voelde me niet makkelijk. Het ging zo :
"wachtmeester ik heb gehoord dat u het aangedurfd heeft om op de kermis tegen een beer te
vechten? Dit is een onderofficier onwaardig." Ik zag pret in zijn ogen. "Indien u woensdagavond
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De R . S .M. , een held van het verzet en van de 2de wereldoorlog, was een man van zijn woord en
mijn beslissing was vlug genomen. Het zou woensdagavond worden om 19.00u. Ik kon
beschikken.
Die avond stond zowat het ganse garnizoen Leuven op de Grote Markt. Er werd getrokken en
geduwd om een goed plaatsje te bemachtigen in de bokstent. Vooraan bij de ring stond de R.S.M,
omringd door vele "sterren en strepen".
Ik klom op mijn beurt in de ring na het boksen en worstelen. Ik werd geholpen met het
beschermend pak en met de schermhelm en de waarschuwing van de baas dat dit mijn 5e kamp
was op korte tijd en dat de beer nu stilaan genoeg van mij had geroken.
Het werd een gevecht om nooit te vergeten of misschien om zo vlug mogelijk te vergeten! Ik
kwam er weinig aan te pas. Herhaaldelijk werd ik tegen het canvas gemept. Het dier was kwaad
dat ik het aandurfde om nog eens tegen hem te vechten. Bijna doof werd ik van de harde slagen
tegen mijn helm. Hij klauwde aan mijn pak en ik voelde de knopen van mijn broek afrukken.
Uiteindelijk sprong ik uit de ring en werd de beer door drie mannen van de bokstent
weggesleurd. Bij het uitdoen van mijn beschermend pak kwam toevallig de dame worstelaar
langs en zag het probleem van de afgerukte knopen. "Kom met mij mee naar de caravan
achteraan en ik zal andere knopen aannaaien". Met mijn broek open vóór de zittende dame stond
ik in de caravan toen plots haar man binnenkwam. Hij bleek een van de boksers te zijn en op zijn
minst keek hij nogal verontwaardigd en ik vreesde het ergste. Madam leek de baas te zijn en
mijnheer werd dadelijk op het onschuldige van haar taak gewezen. Vriendelijk kreeg ik van hem
het geld dat mij toekwam na de omhaling voor mijn kamp en een handdruk. Zo kwam ik goed
weg uit een ongemakkelijke situatie en na een kop koffie en een kus van de worstelaarster was ik
de deur uit om de vrienden te vervoegen op de kermis.
Het was mijn laatste gevecht tegen de beer. Zolang de kermis er stond ging ik meermaals langs
de bokstent, stak mijn hand op het goede moment omhoog, kreeg de handschoen toegeworpen,
ging de tent in en achteraan naar buiten mits 20fr. beloning van de baas. Waar ik ook kwam in
de stad werd ik aangewezen : "Kijk dat is de sergeant berenvechter". Tot aan mijn mutatie
genoot ik van de aandacht .

R . V. L .

HELP ! WAT MOET IK DOEN
Het is goed om te weten dat je - eventueel in afwachting van gespecialiseerde hulp - jezelf of een ander kunt helpen.
Hoesten
Als je verkouden bent of je hebt griep of bronchitis, worden de luchtwegen geprikkeld door virussen of bacteriën. Dan
moetje hoesten... Komt er bij het hoesten slijm naar boven, dan is dat goed. Je moet die hoest niet onderdrukken.
Wel kun je het hoesten veel gemakkelijker maken door veel water te drinken. Kloppen op de borstkast kan ook helpen
om het slijm naar boven te brengen. Duren de hoestbuien voort ? Raadpleeg dan je huisarts.
De hik
De hik hebben is gewoonlijk niet erg, alleen een beetje vervelend. Als het hikken uren achtereen aanhoudt, kan het
wel ernstig zijn en moet je uiteraard een dokter raadplegen. Gewoonlijk houdt de hik vanzelf op.
Je kunt hem ook doen stoppen door enkele middeltjes. Bij voorbeeld enkele minuten diep in- en uitademen in een
papieren zak. Of na een diepe inademing zo lang mogelijk de adem inhouden. Of door de tong met enige kracht naar
voren te trekken. Ook kun je een schepje suiker eten zodat de achterwand van de keel geprikkeld wordt.
Bloedneus
Er is een goed middel om het bloeden te stelpen. Buig je hoofd voorover. Knijp je neusvleugels tegen het
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Bloed je neus nog verder ? Dan moet je naar de dokter.
Schaafwonde
Laat de wonde eventjes doorbloeden. Dat voorkomt infectie. Dek de wonde dan met gaaspleisterverband af. Zit er vuil in
en rond de schaafwonde ? Maak ze schoon met water en zeep en dep ze met steriel gaas droog. Nog enkele druppels van
een huidontsmettingsmiddel en het ergste leed is geleden.
De kramp
Een kramp in je kuit kan heel pijnlijk zijn. Strek de pijnlijke spier. Masseer die lichtjes. En laat die tenslotte eventjes rusten.
Onpasselijk
Lucht-, wagen-, bus- of zeeziek ? Enkele middeltjes om je er tegen te wapenen. Met de boot : ga niet met een lege
maag aan boord. Zit niet te dicht bij de reling, ook niet op het voordek. Praat of knabbel op een stukje kauwgom.
Met het vliegtuig : een stukje kauwgom tussen de kiezen doet wonderen. Probeer zoveel mogelijk vooraan te
zitten, niet te dicht bij de motoren of bij een vleugel.
Met de wagen : kijk zoveel mogelijk voor je uit en lees niet in de wagen.
Met de bus : vooraan zitten, volg de bewegingen van de chauffeur. Beeld je in datje in zijn plaats zit.
Iets in het oog
Zit er een vuiltje in je oog ? Begin dan niet te wrijven. Vraag iemand onder het ooglid te willen kijken. Als het vuiltje
daar zit, kan het met de punt van een schone doek of een steriel gaasje verwijderd worden. Lukt het niet ? Ga dan
naar de dokter. Er toch uitgekregen, maar het oog doet na een uur nog pijn? Ook dan zoek je het best een dokter
op.
Bloedwonde
Bij een verwonding kan het er wel eens bloederig uitzien. Daarom is er nog niet onmiddellijk levensgevaar. Een
belangrijke regel is alvast: het bloedende lichaamsdeel hoog houden en wat druk op de wonde uitoefenen, zo kan de
bloeding verminderen of zelfs ophouden. Bij ernstige bloedingen leg je een opengevouwen snelverband op de
wonde en druk je met de duim of de hand krachtig op de wonde. Geen snelverband bij de hand ? Neem een
schone zakdoek, vouw die open en duw ermee op de wonde. Geen zakdoek ? Doe het dan met de blote hand.
Blijf drukken. Roep er zo vlug mogelijk een deskundige bij.
Brok in de keel
Als er een brokje voedsel of een ander voorwerp in de keel blijft zitten, kan dat levensgevaarlijk zijn. Om het
brokje of het voorwerp los te krijgen, kun je het volgende doen. Laat het slachtoffer op een stoel zitten en ga
achter de stoel staan. Zet een knie tegen de leuning en sla je armen om de borst van het slachtoffer. Bal je vuisten
en plaats die vlak onder het borstbeen. Trek hem of haar met een ruk tegen je aan. Het brokje voedsel of het
voorwerp zal waarschijnlijk wel los komen. Geen succes ? Probeer dan met twee vingers het voorwerp eruit te
halen. Een kindje kun je over de knie leggen en enkele keren tussen de schouderbladen slaan.
Brandwonde
De brandwonde koelen door leidingwater zachtjes over de wonde te laten vloeien. Doe dit minimum gedurende 10
a 15 minuten. Laat de kleding met rust. Wel kun je de kleren waaronder de brandwonde zit, nat houden. Is het
slachtoffer erg verbrand ? Wikkel hem of haar dan in een schoon laken. Kleinere brandwonden kun je met een
steriel gaas omwinden, nadat je ze gekoeld hebt. In dit boekje besteden we meer aandacht aan brandwonden in
een ander artikel.
Elektrocutie
Verzeker u dat het slachtoffer niet meer in contact is met de stroombron. Bescherm u tegen eigen elektrocutie.
Indien mogelijk, leg de stroom af. Zo niet, maak het slachtoffer los van de stroombron met een niet-geleidende
stok. Roep onmiddellijk gespecialiseerde hulp in en tracht het slachtoffer te reanimeren.
BELANGRIJK : let op voor uw eigen veiligheid. Neem geen risico's !
Probeer niet zelf doktertje te spelen !
Het is niet omdat er niets te zien is of omdat een gewonde geen pijn heeft, dat men bij de pakken moet
gaan zitten. Maar opgepast voor het dokteren op eigen houtje ! Remedies uit de oude doos doen soms meer
kwaad dan goed (bv. melk te drinken geven bij vergiftiging, boter smeren op een brandwonde...). Bij de minste
twijfel doet men best een beroep op gespecialiseerde hulp.
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Het sterkste fort ter wereld...
In de vroege ochtend van 10 mei streken plots zweefvliegtuigen neer op het fort van EbenEmael. Nog geen kwartier later was de modernste vesting van het land in Duitse handen. In
een mum van rijd kregen andere aanvallers op een identieke manier de geheel intacte bruggen
van Vroenhoven en Veldwezelt onder controle.
Vooral het nieuws over Eben-Emael kwam als een donderslag bij heldere hemel. Voor de
overval, en zelfs nog jaren later, beschouwde men deze vesting als het sterkste fort ter wereld.
Het spreekt vanzelf dat dit oordeel onze generaals en ministers goed uitkwam: het
suggereerde dat de snelle nederlaag uitsluitend te wijten was aan de Duitse overmacht. De
triomferende Duitsers waren zelf uiteraard evenmin geneigd om de aandacht te vestigen op de
zwakke punten, die de verovering van deze zogenaamd 'oninneembare' vesting
vergemakkelijkt hadden.
De slechte ervaringen van de vorige wereldoorlog hadden de ontwerpers van het pas gebouwde
fort van Eben-Emael geleerd dat de geschutsopstellingen niet op een beperkte ruimte
geconcentreerd mochten worden. Het 'dak' van het fort, waarop de kazematten en de
pantserkoepels verspreid lagen, had dan ook een oppervlakte van niet minder dan 45
hectaren. Op dit plateau had men echter niet gezorgd voor versperringen, in de vorm van
mijnen of prikkeldraad. Stoutmoedige en ervaren piloten kregen meteen de mogelijkheid hier
een vliegtuig aan de grond te zetten dat slechts een korte landingsbaan nodig had.
Daarenboven bestond de luchtafweer uit niet meer dan vier verouderde Maxim's boven op het
fort. Onze militaire experts hadden blijkbaar zelfs de mogelijkheid uit het oog verloren dat bij
een aanval massaal valschermspringers ingezet werden. Nochtans hadden de militaire
attachées in het buitenland al indrukwekkende demonstraties in het genre kunnen bijwonen.
De Duitsers hadden bovendien al begin april '40, in Denemarken en in Noorwegen, even in hun
kaarten laten kijken. Niemand wist echter dat in het 'Deutsches Forschungsinstitut für
Segelflug' een geheim militair zweefvliegtuig werd ontwikkeld, dat vanaf 1937 in
serieproduktie werd genomen. De 'DFS 230' kon een nuttige last vervoeren van 900 kilogram.
Dat zweefvliegtuigen voor een verrassingsaanval veruit veel geschikter waren dan
valschermspringers, hadden de Duitsers bij een test in november '37 al ervaren: parachutisten
stonden pas 15 minuten na de landing gevechtsklaar, die tijd hadden ze nodig om de gedropte
wapens bij elkaar te zoeken en aan iedereen door te geven. De luchtlandingstroepen in de
'Lastensegler' (de zweefvliegtuigen) echter hielden hun wapens, de springstof en de munitie
voor de landing al gereed, zodat, ze in minder dan 3 minuten gevechtsklaar waren. Een
bijkomend voordeel was dat het zweefvliegtuig (als het voldoende hoogte haalde) al een vijftal
kilometers van het landingsterrein losgegooid kon worden van het sleepvliegtuig, zodat de
vijand in het ongewisse bleef over het uiteindelijk doelwit. Als de zwever op een twintigtal
meter van het te veroveren object kon neerstrijken, dan zou alleen het razend vlug optreden
van de verdedigers de nederlaag kunnen voorkomen.
Tegen dit met spreekwoordelijke Duitse 'grondigheid' opgezette aanvalsplan waren onze
soldaten niet opgewassen. Dat waren ze misschien wel geweest als
men voor de kapitale sleutelpositie, die het fort van Eben-Emael nu eenmaal was, een garnizoen had voorzien, dat uitsluitend bestond uit een keurkorps van beroepsmilitairen.
Waarom dit niet gebeurde zal wel altijd een open vraag blijven. De rol van Eben-Emael was
dus al na een kwartiertje oorlog uitgespeeld. Dit kan niet beweerd worden van de
kanaalbruggen van Vroenhoven en Veldwezelt. Dat de Duitsers ze intact in handen kregen
zou in de komende uren en dagen een enorme invloed hebben op het strijdverloop. Hier
speelden de omstandigheden eveneens in het nadeel van de Belgen. Onze 7de Infanterie-
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front van 19 kilometer breed: een efficiënte verdediging in de diepte was onmogelijk. De
rangen waren uitgedund door de recent opnieuw toegestane verloven, en de bewapening was
verre van ideaal. Het bevel tot het opblazen van de bruggen van Vroenhoven en Veldwezelt viel
bovendien onder de verantwoordelijkheid van de Grenswielrijders, waarvan de bevelhebber
zich in Lanaken bevond. Die regeling werd een fiasco: bij het eerste alarmerende telefoontje
realiseerde men zich daar niet dat elke kleine aarzeling noodlottig zou worden. Hier had den
een bliksemsnel oordeel en een kordate beslissing veel kunnen veranderen. Dat bewijzen de
gebeurtenissen rond de brug van Kanne. Daar ressorteerde de vernietiging onder de
commandant van Eben-Emael die met eigen ogen kon zien wat er aan het gebeuren was, en
de brug op tijd kon opblazen. Daar kregen de Duitsers niet de kans om te triomferen...
Ondanks alles deed men in de rangen van de 7de Infanteriedivisie verwoede pogingen om het
tij te keren. Maar het groot aantal gesneuvelden bewijst dat onze mensen overweldigd werden
door een ware muur van vuur. Bij het 2de Karabiniers vielen 3 officieren, 14 onderofficieren en
68 korporaals en soldaten. Het 2de Grenadiers werd nog het zwaarst getroffen: het verloor 9 officieren,
13 onderofficieren en 117 korporaals en soldaten.
Na de inname van het fort van Eben-Emael had
'Feldwebel' Wenzel nog tijd om foto's te maken.
Later schonk hij zijn twee albums aan het Centrum
voor Historische Documentatie van de Strijd
krachten. Onder zijn foto's bevindt zich ook dit
gezicht op de zwaar beschadigde ingang van het fort.

Duitse
luchtlandingstroepen maakten zich meester van de bovenbouw
van het fort van Eben-Emael. Dit bezegelde het lot van het garnizoen van wat ooit 'het sterkste fort ter wereld' genoemd
werd. Op de stalen waarnemingskoepels en geschutsopstellingen werden 'holle ladingen' geplaatst van 12,5 kg of 50
kg, die de pantsering doorboorden en de bemanning doodden.
Hier zien we de uitwerking van een dergelijke holle lading van
50 kg op de stalen koepel van de kazemat 'Mi Nord' (tweede
batterij). Binnenin stierven de Wachtmeesters Vossen en
Bataille een verschrikkelijke dood.
De rest van de bemanning werd gewond. Op de bovenbouw van 'Mi Nord' installeerden de
parachutisten hun C.P.
Op de weg van Eben-Emael naar Visé ontmoette
een P.K.-fotograaf deze groep Belgische krijgsgevangenen. Vooraan stappen enkele officieren die
vermoedelijk tot het garnizoen van het fort van
Eben-Emael behoren. Blijkbaar willen ze liever niet
gefotografeerd worden: ze kijken terneergeslagen
naar de grond. De groep bestaat verder uit een
allegaartje van infanteristen. Enkelen dragen de
kentekens van het 18de Linie. Helemaal rechts, op
de vijfde rij, stapt ook een Grenswielrijder, te herkennen aan de typische baret.
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Een praktische gids voor levenslustige mensen

Zo wordt u
De meeste mensen sterven tussen 70 en 80 jaar, maar volgens een
aantal vooraanstaande wetenschappers kunt u met een beetje
geluk 120 worden. Hartaanvallen en kanker zijn aandoeningen die
veel mensen voortijdig van hun gezondheid - en zelfs hun leven beroven. Toch kan iedereen die dat wil langer en gezonder leven.
Er zijn een aantal voedingsstoffen die een onmiskenbare rol spelen
in het behoud van een goede gezondheid op lange termijn. Deze
week gaan we in Gezond Leven iets dieper in op het hoe en waarom
van deze nutriënten
ANTIOXIDANTEN
Antioxidanten vormen de eerste linie in het verdedigingssysteem tegen vrije radicalen, stoffen die uw cellen
vernietigen. Ze zijn voornamelijk te vinden in vitamine C, E, Q10 en plantaardige stoffen die we flavonoïden
noemen. Een goede combinatie van antioxidantsupplementen kan u echt beschermen tegen kanker en
hartziekten. Als u supplementen wil nemen, zoek dan naar een supplement dat vitamine A, C en E combineert met
flavonoïden (zoals druivenpitjes of bosbessenextract, mangaan, zink, koper en selenium).

BETAÏNE
Het quasi-vitamine betaïne vormt het belangrijkste deel van de methylgroep, waarvan het zenuwstelsel, het
immuunsysteem, de hart- en bloedvaten, de nieren en de lever afhangen om normaal te functioneren.
Methylgroepen zoals betaïne beperken het risico van kransslagaderziekten, Alzheimer en
geboorteafwijkingen zoals spina bifida (open rug).
Eieren, suikerbiet, scampi en garnalen zijn goede bronnen van betaïne. Maar de enige realistische manier om
voldoende betaïne (500 mg per dag) binnen te krijgen, is via een supplement (verkrijgbaar in de apotheek en de
natuurvoedingswinkel).

CURCUMINE
Dit zit in het kruid kurkuma en is tegenwoordig helemaal in als nieuw ontdekt supplement. Kurkuma is een
krachtige ontstekingsremmer en antioxidant. Het is een uitstekend middel tegen stijve gewrichten, beschermt
tegen vrije radicalen en vertraagt het verouderingsproces. Om 100 mg curcumine binnen te krijgen, moet u
ongeveer 400-800 mg kurkuma-supplement nemen.

VITAMINE D

Essentieel
voor
calcium-opname.
Als
vitamine
D
samen
wordt
genomen
met
calcium/Magnesiumsupplementen, vermindert het bij vrouwen na de menopauze beenderverlies.
Sardines en makreel zijn goede bronnen van vitamine D. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine D
bedraagt 18 mcg samen met 500 mcg calcium.
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ENZYMEN-STIMULEERDERS
Dit zijn kanker-beschermende stoffen die het lichaam aanzetten grotere hoeveelheden van verscheidene
ontgiftende enzymen te produceren. Deze enzymen breken kankerverwekkende en giftige stoffen uit de voeding
af en drijven ze uit het lichaam. Goede bronnen van deze enzymenstimuleerders zijn uien, kool, spruitjes en
broccoli (vooral als ze rauw gegeten worden).
FLAVONOÏDEN
Flavonoïden zijn stoffen die gevonden worden in planten die het lichaam kunnen beschermen tegen een
hele reeks ziektes. Ze kunnen het risico op hartziekten verminderen en vermijden dat kanker zich over het hele
lichaam verspreidt. De hoogste concentratie flavonoïden is terug te vinden in de blaadjes, huid, zaadjes en
schil: van vruchten of groenten. Goede voedingsbronnen zijn pruimen, kersen, druiven, tomaten, rode en witte
uien en sjalot.
GLUCOSAMINE
Dit is een enzyme dat beenderen en ander lichaamsweefsel gezond houdt. Een supplement van 500 mg per
dag is goed bij wijze van preventie. Glucosamine kan ook reeds beschadigd weefsel helpen herstellen bij
artritis, weefselontstekingen, na operaties... Hierbij is het best om 1-3 gr glucosamine te nemen in combinatie met 100 mcg vitamine K, 10 mg mangaan, 500 gm betaïne en 500 mg curcumine.
ISOFLAVONEN
Isoflavonen zijn een groep voedingscomponenten die hormonale eigenschappen hebben. Isoflavonen
blokkeren oestrogeen, een hormoon dat in verband wordt gebracht met een verhoogd risico op borstkanker
en andere kankers die verband houden met hormonale veranderingen.
Als u isoflavonensupplementen wil nemen, zoek dan naar een supplement dat genisteïne bevat (een stof die in
sojabonen zit) en neem er 40-50 mg per dag van.
JUNKFOOD- WAARSCHUWING
Vette voeding maakt dat uw aders slecht gaan functioneren. Hoe meer junkfood u links laat liggen, hoe
beter. Daarbovenop kunt u ader-problemen vermijden door een combinatie van vitamine Een C. Vitamine C
helpt het herstel van kleine letsels in de aders, die soms aan de oorsprong van hartziekten liggen.
KOOL
Uit onderzoek blijkt dat een dieet dat rijk is aan kool (dat lutheïne en zeaxantine bevat) zodanig inwerkt op het
pigment in de ogen, dat het een antioxidant-bescherming biedt tegen beschadiging door vrije radicalen die via
het licht in de ogen binnenkomen. U kunt lutheïne en zeaxantine bij wijze van supplement nemen, maar doe dit
dan best samen met vitamine C. Kool beschermt ook tegen darm- en borstkanker.
KRUIDEN
Een verrassend aantal gewone keukenkruiden bevat gezondheidsbevorderende eigenschappen.
Rozemarijn heeft kankerwerende eigenschappen; look werkt cholesterolverlagend; tijm, nootmuskaat en
kruidnagel beschermen poly –onverzadigde vetten in het lichaam en de hersenen. Tijmolie is een uitstekend
voedingssupplement voor mensen die wat ouder worden. Meidoorn beschermt hart en bloedvaten
LYCOPEEN
Lycopeen heeft veel gezondheids-bevorderende eigenschappen: het be-schermt het hart en is ook een bijzonder
krachtige antioxidant. Een goede bron van lycopeen zijn gekookte tomaten (tomatensaus of -puree). Een
supplement van 5 mg per dag is aanbevolen. Het komt overeen met ongeveer 100 mg tomatenpuree.
MELATONINE
Dit hormoon wordt afgescheiden door de pijnappelklier als het donker is. Het is een krachtige antioxidant en
heeft kanker bestrijdende eigenschappen. Melatonine als supplement is best 's avonds te nemen in
tabletten van 2 mg. U kunt uw melatonineproductie van nature bevorderen door zo regelmatig mogelijk te
slapen in een donkere kamer. Melatonine zit ook in melk van koeien die 's nachts gemolken zijn.
NOTEN
Hazelnoten, amandelen, zonnebloempitten, pinda's, Braziliaanse noten en cashewnoten bevatten veel
vitamine E, een krachtige antioxidant met kanker bestrijdende eigenschappen. Zorg ervoor dat uw dieet
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PROBIOTICA
Ze helpen de «goede» bacteriën groeien en slechte bacteriën verdrijven. Robotica helpen u beschermen
tegen voedselvergiftiging, darmproblemen, darm- en leverkanker. De beste bronnen zijn chicorei, artisjok, uien,
granen, bananen en prei. Hoe verser de groenten, hoe meer probiotica ze bevatten. Koop groenten daarom
altijd zo vers mogelijk en bewaar ze niet te lang
Q10
Q10 of vitamine Q is een co-enzyme, een krachtige antioxidant die u kan beschermen tegen kanker en
hartziekten. Q10 is te verkrijgen onder de vorm van gelcapsules. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is 30
mg. U vindt het ook in lever, nieren en slachtafval, al is dit laatste in tijden van BSE niet aan te raden
RODE WIJN
Rode wijn bevat resveratrol, een flavonoïde die de goede cholesterol doet stijgen en verhindert dat de
bloedplaatjes aan mekaar gaan kleven.
Resveratrol heeft een brede waaier antikanker-eigenschappen. Ook catechine, een andere stof die in rode
wijn zit, werkt kanker bestrijdend. Denk er echter aan dat teveel alcohol ongezond is. Beperk uw alcoholinname
tot 21 eenheden per week (voor mannen) en 14 eenheden (voor vrouwen).
SELENIUM
Dit mineraal, dat in gist zit, is van essentieel belang voor de vruchtbaarheid. Selenium-supplementen zijn in het
bijzonder aan te raden voor mensen die in een omgeving leven waar de grond arm is aan selenium. De
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is 60 mcg voor vrouwen en 75 mcg voor mannen.
THEE
Thee, en groene thee in het bijzonder, is een rijke bron van flavonoïden, bekend omwille van hun har
beschermende eigenschappen. Ze beschermen ook tegen huid-, darm- en blaaskanker. Als u thee drinkt, drink
hem dan liever zwart, want melk neutraliseert de flavonoïden. Groene en zwarte thee werken beschermend
tegen hart en vaatziekten.
ULTRAVIOLETBESCHERMING
Uw gezicht en handen verouderen voornamelijk door het Uv-licht van de zon. Vermijd zonlicht tussen 11 en 15
uur en gebruik een zonnefilter van minstens SPF15.
U kunt uw huid ook door uw voeding beschermen tegen veroudering: door veel bosbessen, braambessen of
andere bessen te eten, veel water te drinken en dagelijks een eetlepel siliciumzuur te nemen. Uit een recente
studie blijkt dat vitamine A de kans op huidkanker met 70 procent kan verminderen.
VITAMINEN
Vitaminen zijn micronutriënten die essentieel zijn voor de normale groei van de cellen en voor het behoud van
uw gezondheid. Als u supplementen neemt, kijk dan het label goed na. Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden
zijn 800 mcg vitamine A, 500 mg vitamine C, 15 mcg vitamine D, 265 mg vitamine E, 50 mcg vitamine K, 7.5 mg vitamine B1, 7.5 mg vitamine B2, 7.5 mg vitamine B6, 6.75 mg vitamine B12, 200 mcg foliumzuur, 15 mg niacine.
VERMAGEREN
Om uw slanke lijn te bewaren en fit te blijven, hebt u koolhydraat rijke groenten en granen nodig: ze bevatten niet
zoveel calorieën en u verbruikt energie om ze te verteren.
Een combinatie van vijf natuurlijke extracten (tamarinde, chili, guarana, chroom en inuline) kan helpen
gewicht te verliezen. Een chroom-supplement kan helpen als u veel last hebt van zoet-aanvallen
XYLITOL
Xylitol is een suikerderivaat dat verkregen wordt uit de bast van berken. Het vernietigt de bacteriën die tandbederf
veroorzaken. Xylitol zorgt er ook voor dat uw tanden meer kalk uit het speeksel halen, zodat u minder last zult
hebben van tandbederf.
ZEAXANTINE
Zeaxantine is een stof die in groene bladgroenten (zoals spinazie) en rode paprika zit. Ze helpt uw ogen
beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf.

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

LUC SERVATY
Torhoutsesteenweg 212
8400 Oostende
Tel 059 50 25 43

(2) Jabbeke, Gistelsesteenweg 546
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 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

